EDITAL PREGAO ELETR6NICO N° 15.013/2021

PREtwBUL0
Torna-se pdblico, pera conhecimento due interessados, que o Municipio de lc6-Ceafa, por meio da
Secretarra da Sande, sediada a Rua Sao Jose, n° 1151, Centro, lc6-Ce, realizara licitagao, na
modalidade PREGAO, rna forma ELETRONICA, com criterio de julgamento lvIENOR PREeo POR
ITEM, do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, rna lei complementar n° 123, de 14 de
dclezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, lei complementar 147, de 7 de
agosto de 2014, aplicando-se, subsidieriamente, a lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, lei federal n°
8.078/90 (c6diso de defesa de consumidor) e do c6digo civil brasileiro (lei 10.406/2002) e as
exigencias estabelecidas nests edital.

1.INicIO D0 RECEBIMENT0 DAS PROPOSTAS: das O9hsoomin do dia 28/04/2021
2.FIN DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as O8hsoomin do dia 13/05/2021
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das O8hsolmin as O8hs59min do dia
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1 3ro5rm2i
4.INicro DA SESSA0 DE DISPUTA DE PRECOS: as O9hsoomin do dia 13/o5/2o21
REFERENCIA DE TEMPO: Hofario de Brasnia (DF).
LOCAL: Portal: Balsa de Licitac6es do Brasil -BLL w`^rw.bll.orci.br
1. DO OBJETO

;ER3,C°b6StoDdEaLPL5#cteid#E9a;si#*3irhap:hpA#€#'ENYiorrLi:cpoa#p°RRE%T£Cv^A°cE5
MEDICINAL A SER INSTALADA NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
DE IC6roE, conforme condie6es, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edltal com as
caracteristicas descritas abaixo:
1.2. 0 crit6rio de juleamento adotado sera o MEl\loR PRECO DO ITEM, observadas as exigencias
ccontidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificae6es do objeto.

2. DOS RECURsOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta, dos recursos oriundos do pr6prio
munieipie ou sob a dotaeao ongamentaria e elemento de despesa:

uNiDADE OReAMENTARiA

PROJETOS ATIVIDADES

15 02 -Fundo Municipal de

Sadde

10 302.0176.2.033

ELEMENTO DE

DESPESAS
3 3.90.39.00

DESCRICA0 DA
NATUREZA DA DESPESA
Outros Servlaps de
Terceiros -Pessoa Juridica

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderao participar desta Licitaeao todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente

estabelecidas no Pals, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitagao e que
satisfagam todas as exigencias, especificac6es e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2.
Poderao participar deste Pregao Eletr6nico as empresas que apresentarem toda a
documentagao por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitae6es e Leil6es.
3.3. 0 licitante devera estar credenciado, de forma direta ou atraves de empresas associadas a Balsa
de Licita?6es do Brasil, ate no minimo uma hora antes do horario fixado no edital para o recebimento
das propostas.
3.4. 0 cadastramento do licitante devera ser requerldo acompanhado dos seguintes documentos:
a) lnstrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto a Bolsa,
poderes especificos de sua representagao no pregao, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitag6es do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaraeao de seu pleno conhecimento, de aceitaeao e de atendimento as exigencias de
habilitaeao previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitac6es do Brasil

(ANEXO 04) e
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c) Especificag6es do produto objeto da licitacao em conformidade com edital, constando preeo,
marca e modelo e em caso de itens especificos mediante solicitacao do pregoeiro no icone ARQ,
inser9ao de catalogos do fabricante. "A empresa participante do certame nao deve ser identificada".
decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019.
3.5. 0 custo de operacionalizagao e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagafa a Bolsa de Licitac6es do Brasil, provedora do sistema eletr6nico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utiliza9ao
dos recursos de tecnologia da informacao, em conformidade com o regulamento operacional da BLL
-Bolsa de Licitag6es do Brasil, anexo 04

3.6. A mlcroempresa ou empresa de pequeno porte, al6m da apresenta?ao da declaraeao constante
no Anexo 09 para fins de habilitagao, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco
a ser digitado no sistema, verlficar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no slstema
conforme o seu reglme de tributagao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e
45 da LC 123/2006.
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4. REGULAMENTO OPERAcloNAL D0 CERTAME
4.1. 0 certame sefa conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que tera, em
especial, as seguintes atribui96es:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as quest6es formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de pregos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor preco;
g) verificar a habilitagao do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidlr sobre a pertinencia dos recursos;

j) elaborar a ata da sessao;
k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contrataeao;
I) abrir processo administrativo para apuragao de irregularidades visando a aplicagao de penalidades
previstas na legislagao.

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAC6ES DA BOLSA DE LICITAC6ES E LEILOES:
4.2.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverao nomear atrav6s do
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer
empresa associada a Bolsa de Licitae6es do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
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preeos e praticar todos os demais atos e operae6es no site: www.bll.org.br.
4.3. A participa9ao do licitante no pregao eletr6nico se clara por meio de participagao direta ou

atraves de empresas associadas a BLL -Bolsa de Licitag6es do Brasil, a qual devefa manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo pr6prio do sistema, pleno conhecimento, aceitagao e
atendimento as exigencias de habllita?ao previstas no Edital.

4.4. 0 acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de preeo e lances
sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se clara mediante pr6via definicao de senha
privativa.

4.5. A chave de identifica?ao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao
eletr6nico, salvo quando canceladas por solicitaeao do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa
De LI,cltag6es do Brasil.

4.6. E de exclilsiva responsabHidade do usuario o sigilo da senha, bern como seu uso em qualquer
transaeao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BLL - Bolsa de Licitae6es
do Brasil a responsabHidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.
4.7. 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletr6nico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade tecnica para realizagao
das transag6es inerentes ao pregao eletr6nico.
PARTICIPACAO:
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4.8. A participagao no Pregao, na Forma Eletr6nlca se clara por meio da digita¢ao da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preeos, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, observados
data e horario limite estabelecido.
4.9. Cabers ao fornecedor acompanhar as operae6es no sistema eletr6nico durante a sessao ptlblica
do pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
4.10. 0 licltante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transae6es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitaeao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenclais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagao.

4.12. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -MEl, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006. (Explicagao: Nos termos do art. 30, §3° da Lei

n. 8.248/1991, a aquisieao de bens e servigos de informatica e automa9ao, considerados como bens
e servigos comuns, podefa ser realizada na modalidade pregao, restrita as empresas que cumpram o
Processo Produtivo Basico).
4.13. Nao podera partlcipar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por fonga da Lei n9 8.666/93 e suas alterae6es posteriores;
a) Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inid6neas por ato do poder ptlblico ou que estejam
impedidas de licitar, ou contratar com a administracao pdblica, ou com qualquer de seus 6rgaos
descentralizados, quais sejam :
I.
Cada§tro Nacional de Empresas lnid6neas e suspensas -CEIS;
11. Cadastro lntegrado de Condenae6es por llicitos Administrativos -CADICON;
Ill. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF;
IV. Cadastro Nacional de Condenae6es Civeis por Ato de lmprobidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justjga -CNJ.
b)
Sejam declaradas inid6neas em qualquer esfera de Governo;
c)
Estejam sob falencia, recupera?ao judicial e extrajudicial, dissolu9ao ou liquidagao, fusao, cisao
ou de incorporagao;
d)
Reunidos sob forma de cons6rcio;
e)
Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade
contratante ou responsavel pela ljcitaeao;
f)
Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica isoladamente ou em cons6rcio,
sejam responsaveis pela elaboraeao do projeto basico, ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
vote ou controlador, responsaveis tecnicos ou subcontratados;

g)

De empresas cujos s6cios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma

licitante;

h)
Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no pais;
i)
De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus
incisos e paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizae6es;
j)
Organizae6es da Sociedade Civil de lnteresse Pdblico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Ac6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
4.14. Para averiguagao do disposto contido no item 4.13 "a" acima, as licitantes apresentarao junto
aos documentos exigido na habllitagao, consulta impressa atraves da Consulta Consolidada da
Pessoa Juridica, emitido via internet no sitio do ht(ps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para
comprovaeao ou nao se a empresa sofre sangao da qual decorra como efeito restri?ao ao direito de
participar em licita?6es ou de celebrar contratos com a Administracao Pdblica ou tal consulta podera
ser realizada pela Equipe do Pregao, quanto da analise dos documentos de habilifaeao.
4.15. Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com o objeto
desta llcitacao.
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4.16. Quando urn(a) dos(as) s6cio(ais representantes ou responsavel(els) tecnicos(as) da ltchante

partlcipar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitaeao, somente uma delas
podera partlcipar do certame licltat6no. Caso nao seja feito a escolha pelo s6cio representante ou

Lfi9?¥€£a¥d:i:ra¥sa#\::rF:£°#*dect:#e#=daAdministragaopdhiicaMuniChpaldelc6,
Autarquias, Empresas Pthlicas ou Fundae6es, inetituides ou mantidas pelo Peder Pdblico Municipal
de lc6, partielpar como lieifante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos

procedimentos desta Licitaeao;
4.18. Quakiuer d\:ivlda em relacao ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida ou
atrav6s de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41 ) 3097-4600, ou atrav6s da
Bolsa de Licitag6es do Brasil ou pete e-mail contato@bll.ora.br.
4.19. Os prazos legais para este procedimentos licitat6rios sefao reduzidos pefa metade. (Art, 4-G,
caput da Lei 13.979/2020)

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminharao. exclusivamente Dor meio do sistema. concomitantemente corn
os documentos de habilitac5o exigidos no edital, proposta corn a descrigao do objeto ofertado e o
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preeo, ate a data e o hofario estabelecidos para o tim do recebimento das propostas, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
5.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaeao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de crave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrieao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art
43, § 10 da LC n° 123, de 2006.
5.4. Incumbjra ao licitante acompanhar as operag6es no sistema eletr6nico durante a sessao ptlblica

do Pregao, ficando responsavel pelo Gnus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5. Ate a abertura da sessao ptlblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitaeao anteriormente inseridos ro sistema;
5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizaeao dos procedimentos de negociaeao e
julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que comp6em a proposta e a habihacao do licitante melhor classificado
somente sefao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso pholico ap6s o
encerramento do envio de lances.
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6. DO pREENCHiMENTO DA pRorosTA
6.1. 0 licitante devera enviar sue proposta medfante o preenchirnento, ro sistema eletr6nico, dos
seguintes campos:
6.1.1, Valor unifario de Item;
6.1.2. Marca;

6.2. Todas as especificae6es do objeto contldas na proposta vincufam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e qualsquer outros que lncidam dire fa ou indiretamente no
forneclmento dos bens.
6.4. Os preeos ofertados, tanto ne proposta inroial, quanto ne etapa de lances, serao de exclusiva
responsabindade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear quak]uer alteracao, sob alegaeao
de erro, omissao ou quaiduer outro pretexto.
6.5. 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentagiv.
6.6. 0 licitante clevera declarar, para cada item, em campo pr6prie do sistema BLL, se o produto
Ofertado 6 manufaturado nacional beneficiado por urn dos criterios de margem de preferencia
indicados no Termo de Referencla.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACA0 DAS PROPOSTAS E FORMULACA0 DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licita?ao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou nao apresentem as especificae6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.

7.2.1. Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique a licitante.
7.2.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitjvo em sentido
contrario, levado a efelto na fase de aceitagao.
7.3. 0 sistema ordenafa automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
7.4. 0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
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7.5. Inicjada a etapa competitiva, os licitantes devefao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes podefao oferecer lances sucessivos, observando o hofario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podefa ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletr6nico o modo de dlsputa "aberto", em que
os licitantes apresentarao lances pdblicos e sucessivos, com prorrogae6es.
7.10. A etapa de lances da sessao pdblica tera duragao de dez minutes e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tlltimos dois minutos do periodo de
duragao da sessao pdblica.
7.11. A prorrogaeao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga9ao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao pdblica
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encerrar-se-a automaticamente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao pdblica
de lances, em prol da consecugao do melhor prego.
7.14. Nao serao aceltos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessao ptlblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identifica9ao do licltante.
7.16. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletr6nico podefa permanecer acessTvel aos licitantes para a recepeao dos lances.
7.17. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao pdblica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas
da comunicaeao do fato pelo Pregoeiro aos panicipantes, no sitio eletr6nico utilizado para divulgagao.
7.18. 0 Crit6rio de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus

anexos.
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrefa com o valor de sua proposta.
7.20. Em relagao a itens/lotes nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificaeao automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna pr6pria as
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
7.21. Nessas condig6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma dltima oferta
para desempate, obrigatorlamente em valor inferior ao da primelra colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunjca9ao automatica para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24. No caso de equivalencia dos valoi.es apresentados pelas microempresas e empresas de
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pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relagao ao produto
estrangeiro, o crit6rio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferencia, conforme regulamento.
7.26. A ordem de apresentagao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios de classificaeao, de
maneira que s6 podefa haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crit6rio de desempate sera aquele
previsto no art. 3°, § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a prefetencia, sucessivamente,
aos bens produzidos:
7.27.1. no pais;

7.27.2. por empresas brasileiras;
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pats;

7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legisla?ao.
7.28. Persistlndo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as

propostas empatadas.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao pdblica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletr6nico, contraproposta ao licltante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1 A negociagao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a negociaeao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7 30. Ap6s a negocia?ao do prego, o Pregoeiro iniciafa a fase de aceitagao e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociaeao, o pregoeiro examinafa a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagao ao maximo estipulado

para contrataeao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tlnico do art. 70
e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
8.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preeo final superior ao prego
maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plenario), ou que apresentar preeo manifestamente
inexequivel.

8.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simb6licos,
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os preeos dos insumos e salarios de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitaeao nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalae6es de propriedade do
pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

in
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8.3. Quak]uer interessado podefa requerer que se realizem diligencias para afenr a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresenfar as provas ou os lndicios que fundamentam a
suspeita;
8.4. Na hip6tese de necessldade de suspensao da sess5o pdblica para a realizaeao de dillgencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao pdblica somente podefa ser reiniciade medfante
aviso previo ro sistema com, no mininio, vinte e quatro horas de antecedencla, e a ocorrencla sera
registrada em ata;
8.5. 0 Pregoeiro podera convocar o llcitante para enviar documento disital complementar, vla e-mail,
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de nao aceitacao da proposta.
8.6. 0 prazo estabelecido podefa ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitaeao escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.1. Dentre os documentos passiveis de solicitae5o pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as caracteristicas do materral Ofertado, tais como marca, modeto, tipo, fabricante e procedencia, alem
de outras informag6es pertinentes, a exemple de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meie eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem preiuizo do
seu ulterior envio pelo sistema eletr6mco, sob pena de n5o aceitagao de propostaT
8.6.1.1. Os licitantes deverao colocar a disposieao da Adminjstra9ao todas as condic6es
indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais inpressos em lingua

portuguesa, necessarios ao seu perfelto manuseio, quando for
8.7. Caso a proposta classificada em primelro lugar tenha se beneficiado da aplicagao da margem de
preferencia, o Pregoeiro solicitara ao licitante que envie iniediatamente, por melo eletrchico, com
posterlor encaminhamento por via postal, o documento comprobat6no da caracterizaeao do produto
manufaturado nacional.
8.8. 0 licitante que nao apresentar o documento comprobat6rio, ou oujo produto nao atender aos
rregufamentos tecnicos pertlnentes e normas tecnicas braslleiras aplicavels, nao podera usufruir da
aplicaqao da margem de preferencia, sem preiuizo das penalidades cabiveis.
8.8.1. Nessa hip6tese, bern como em caso de inabilitacao do licitante, as propostas serao
reclassificadas, para fins de nova aplicaeao da margem de prefdrencia.
8,9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoelro examinafa a proposta ou lance
subsequente, e, asslm sucessivamente, ne ordem de classificagao.

8.10, Havendo necessidade, o Pregoelro suspendefa a sessao, informando no "chaf' a nova data e
hhorato para a sua contlnuidade.
8.11. 0 Pregoelro podefa encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao lieltante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteneao de melhor preeo, \;edada a
negociacao em condic6es diversas das previstas neste Edital.
8.11.1. Tamb6m nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
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podefa negociar com o licitante para que seja obtldo prego melhor.
8.11.2. A negociaeao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licltantes.

8.12. Nos itens nao exclusivos para a partlcipagao de microempresas e empresas de pequeno porte,

sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificaeao, pelo sistema, da eventual ocorrencie do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.13. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificafa a hal]ilitagao do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITACAO

9.1. Como condieao pr6via ao exame da documentaeao de habilitaeao do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro venficafa o eventual descumprimento das
condig6es de participagao, especialmente quanto a existencia de saneao que impeea a participagao
no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aas seguintes cadastros:
9.1.1. Corrsulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao (httos//certidoesaDf.aDDs.tcu.cov.br^

9.1.2. A consuha aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu s6cio
majontario, par forea do artigo 12 de Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sang6es rmpostas

o{
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ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a prolbieao de contratar com o
Poder Pdblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seia s6clo majoritario.
9.1.2.1. Case conste na Coneulta de Situac5o do Fornecedor a existencia de Ocorrerrolas lmpeditlvas
lndiretas, o gestor diligenciara para veriflcar se houve fraude por parte das empresas apontadas ro
Relat6rio de Ocorrencias lmpeditivas lndiretas.
9.1.2.2. A tentatlva de buria sera verificada por meie dos vinculos sociefarios, Iinhas de fornecimento
siniilares, dentre outros.
9.1.2.3. 0 Iicitante sera convocado para manifestaeao previamente a sua desclassifica§5o.
9.1.3. Constatada a existencla de sangao, o Pregoeiro reputafa o licitante imabilitado, por falta de
condiqao de partlcipagao.
9.1.4. No caso de inabilita9ao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrchcla do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 de Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindcLse a
disciplina antes estabelecida para aceitaeao de proposta subsequente.
9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares, necessanos a
confirmaeao daqueles exisidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via e-mail, ro prazo de 02 (duas) horas, sob pene de inabilitaeao.
9.2.1. Todos os documentos de habilitaeao apresentados no sistema em c6pia simples devefao ser
autenticados em cart6rlo competente, admitindo-se a autentlcac;5o digital.
9.3. Nao serao aceitos documentos de habilitaeao com indica¢ao de CNPJ/CPF diferentes, saivo
aqueles legalmente permitidos.
9.4. Se o licitante for a matrlz, todos os documentos deverao estar em nome da matrlz, e se o Hcitante
for a filial, todos os documentos devefao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela pr6pria netureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.4.1. Sefao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengrs de ni:imeros de

documentos pertinentes ao CND e ao CRFIfGTS, quando for comprovada a centralizacao do
rrecolhimento dessas contnbuie6es.
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licifantes deverao encaminhar, nos termos deste Edhal, a
documentaeao relacionade nos itene a seguir, para fins de hal]ilitaeat]:
9.6. HABILITACA0 JURiDICA:
9.6.1. No caso de emDresario individual: inscrieao no Registro Ptlblico de Empresas Mercantrs, a

cargo da Junta Comercial da respectlva sede;
9.6.2. Em se tratando de microemDreendedor individual - MEl:

Certificado de Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEl, ouja aceitagao ficara condicionada a verificacao da
autenticidade ro sitio www.portaidoempreendedor.gov.br,
9.6.3. No caso de sociedade emoresaria ou emDresa individual de resDonsabilidade limitada EIRELI: ate constitutlvo, estatuto ou contrato social em vlgor, devidamente registrado na Junta
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Comerciel da respectlva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;
9.6.4. Inscricao no Reaistro Ptiblico de EmDresas Mercantis onde oDera, com averbagao ro Registro
onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou ag6ncia;
9.6.5. No caso de sociedade simoles: inscrigao do ato conetitutivo ro Registro Civil das Pessoas
Juridieas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaeao dos seus administradores;
9.6.6. No caso de cooDerativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Cwil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bern como o registro de que trata o art 107 da Lei n° 5.764, de 1971 ;
9.6.7. No caso de emDresa ou sociedade estranaeira em funcionamento no Pats: decreto de
autorizaeao;
9.6.8. Os documentos acima de\/ergo estar acompanhados de todas as alterag6es ou da

gr'#LgivrfuresaELX*amento;
9.6.10. C6PIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou
do(s) s6cio(s), quando se tratar de sociedade;

9.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.7.1. Prova de inscrieao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

1.`,

9.7.2. Prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
9.7.3. Certidao de regularidade de D6bitos relativos a Creditos Tribufarios Federais e a Divida Ativa
da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF
n° 1,751 de 2 de outubro de 2014;
9.7.4. A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
9.7.5. A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atrav6s de
Certldao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
9.7.6. Prova de sltuagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade de Situa?ao -CRS e;
9.7.7. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistencia de debitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.
9.7.8. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja qualificado como microempresa ou empresa de

a

pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao. sob pena de inabilitacao.
9.8. QUALIFICACA0 ECONOMICO-FINANCEIRA.
9.8.1. Certidao negativa de falencia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) dias;

9.9. QUALIFICACAO TECNICA:
9.9.1. Comprovante de registro e de regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia (CREA) de sua sede, em plena validade, em que conste seus responsaveis t6cnicos de
nivel superior sendo na area da Engenharia Mecanica ou Quimica, com vinculo empregaticio,
detentor de Certidao de Acervo T6cnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidao por
ja haver sido responsavel t6cnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o
objeto da licitagao;

9.9.2. A comprovagao do vinculo empregaticio, se for o caso, podera ser por meio de c6pia do livro
ou ficha de registro de empregado ou da carteira de trabalho ou do contrato de prestaeao de servi?os
do mencionado profissional;
9.9.4. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhjsta nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
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uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.9.4.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitaeao.

9.9.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restri?ao no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias dteis,
ap6s a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0 prazo podefa ser prorrogado por igual
periodo, a criterio da administragao ptiblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentaeao
de justificativa.

9.9.5.1. A nao-regularizaeao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sane6es previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificaeao. Se, na ordem de classificagao,

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrieao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.
9.9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma
9.97. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
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9.9.8. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagao da proposta subsequente.
9.9.9. 0 licitante provisoriamente vencedor em urn lote/item, que estiver concorrendo em outro
lote/item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitaeao cumulativamente, isto 6, somando
as exigencias do item/lote em que venceu as do item/Iote em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagao, al6m da aplicacao das sane6es cabiveis.
9.9.91. Nao havendo a comprova?ao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a inabilitagao recaira
sobre o(s) Item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(in) suficiente(s) para a habilitagao do
licitante nos remanescentes.
9.9.10. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
9.10. DEMAIS EXIGENCIAS:
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a) Declara?ao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob
as penas da Lei, de que que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder
Ptiblico, em qualquer de suas esferas, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou
b) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob
as penas da Lei, de que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no

presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da pr6pria empresa, contendo o carimbo ou
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada
e que seja possivel identificar quem assinou
c) Declarac:ao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que
cumpre a proibigao prevista no lnciso Xxxlll do artigo 7° da constituicao federal, combinado com o
inciso V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 -ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condieao de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da pr6pria empresa,
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
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pessoa legalmente habilltada e que seja possivel identificar quem assinou;
d) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para
os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as
condic6es de participagao na Licitaeao e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Sugere-se o modelo apresentado neste edital,
em papel da pr6pria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma

proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem
asslnou.
e) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assjnado pelo representante legal, declarando para

os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, que nao integra nosso corpo social, nem nosso quadro
funcional empregado pdblico ou membro comissionado de 6rgao direto ou indireto da Administraeao
Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da pr6pria empresa, contendo o
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa
legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da solicitagao do Pregoejro no sistema eletr6nico e devera:
10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a tlltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicaeao do banco, ntimero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de

pagamento.

c)

10 2. A proposta flnal devera ser documentada nos autos e sera levada em consideraeao no decorrer
da execueao do contrato e aplicaeao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificag6es do obieto contidas na proposta, tais como marca, modele, tipo,
fabricante e procedencla, virroulam a Contratada.
10.3. Os preeos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unlfario em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo diverg6ncia entre os preeos unitarios e o preeo global, prevalecerao os primeiros;

no caso de divergencia entre os valores num6ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes dltimos.
10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitade, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem conter
altematlvas de prego ou de qualquer outra condieao que jnduza o julgamento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassifcaeao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que n5o corresponda as especificag6es ali contidas ou que estabeleea vincule a proposta de
outro lichante.
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10.6. As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos complementares
estafao disponfveis na internet, ap6s a homologag5o.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularlzagao fiscal e trabalhista da licitante

qualmcada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo
de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifesto a inteneao de recorrer, de forma
motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo pr6prio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifesto, cabers ao Pregceiro verificar a tempestividade e a exlstencla de
motlva9ao da intengao de recorrer, para decldir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrafa ro m6rito recursal, mas apenas verificara as
condic6es de admlsslbilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestagao motlvada do licitante quarto a intencao de recorrer irnportafa a
decadencia desse direito.
11.2.3. uma vez admitjdo o recurso, o recorrente tefa, a partir de entao, o prazo de urn dia dtil para
apresentar as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais liehantes, desde logo, intimados

para, querendo, apresentarem contrarraz6es tamb6m pete sistema eletr6nico, no prazo de urn dia
util, que comegarao a contar do t6rmiro do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imedjata dos elementos indispensaveis a defesa de sous interesses. (Art. 4-G, § 1° da Lei
1 3.979ro2o)
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11.2.4. Os recursos neste procedimento ljcitat6rio somente tera efeito devolutivo. (Art. 4-G, § 2° da
Lei 13.979m20)
11.3. 0 acolhimento do recurso invalida t5o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endere§o
constante neste Edital.

11.5.DA FORMALIZACAO DO RECURsO AWIINISTRATIV0 quEMORIAS RECURSAIS):

11.5.1. Somente serao aceitas as objec6es mediante poticao confeccionada em maquina
datilografica ou jmpressora eletr6nica, em tinta nao lavavel, aLle Droencham os seauintes
reauisitos:
a) 0 enderegamento ao Pregoelro Ofielal da Prefeifura de lc6;
b) A jdentificaeao preclsa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilie, n`:imero do documento de identificagao, devidamente datada. assirrada dentro do prazo
editalicio;

c) 0 fato, o fundamento juridico de sou pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d) 0 pedido, com suas especificac6es.
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
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11.7. A falta de lnterposlgao de recurso inportafa a decadencia do direito de recurso e o Pregoeiro
adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na pr6pria sess5o, propondo a autoridade competente a
homologagao do procedimento licitat6rio.

11.8. Na hip6tese de interposieao de recurso, o Pregoelro quando mantIver sua decisao,
encaminhara os autos devidamente fundamentado a autoridade competente. (Art.13, IV do Decreto
Federal n°.10.024/2019).

11.9. 0 recurso contra declsao do Pregoeiro tefa efeito Devolutivo e o sou acolhimento resultafa ne
invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.(Art. 4-G, § 2° da Lei 13.979/2020)
11.10. Uma vez decididos os recursos administrativos eventuainiente interpostos e, constatada a
regulandade dos atos pratlcados, a autoridade competente, no interesse ptolico, adjudicara o objeto
do certame a licitante vencedora e homologara o procedirnento lieitat6rio.
11.11. 0 acesso a fase de manifestagao de intengao de recurso sera assegurado aos licitantes.
11.12. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelat6rios ou quando
nao justificada a intengao de interpor o recurso pelo proponente.
11.13. Os memoriais devefao estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado.
Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
nao habilitado legalmente ou nao ldentmcado ro processo para responder pela Licitante.
11.14. A declsao em grau de recurso sera definitlva, e defa dar-se-a conheclmento as licltantes, no
endereeo eletr6nico httD//municlDios.tee.ce.aov.bwlicitacoes/ -Portal de Licita96es dos Municipios do
Estado do Ceara, bern como no flanel6grafo do municipio, e ainda no campo pr6prio do sistema
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereeo de e-mail, quendo informado pelo recorrente
na pega reoursal.

12. DA REABERTURA DA SESSA0 PUBLICA
12.1. A sessao pdblica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anula¢ao de atos anteriores a realizaeao
da sessao pdblica precedente ou em que seja amulada a pr6pria sessao pdblica, situacao em que
serao repetidos os atos anuledos e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitaQao de preeo melhor classlficado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nfo retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedirnentos iniedfatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os lieltantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao

rcaberta.
12.2.1. A convocagao se da fa por mere do sistema eletr6nlco rchat"), e-mail, ou, ainda, facrsimile, de
acordo com a fase do procedirnento licitat6rio.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
13.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ate de Pregoeiro,

caso nao haja interposieao de recurso, ou pela autondade competente, ap6s a regular decisao dos
recursos apresentados.
13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1. Nao havera exlgencla de garantia de execugao para a presente contratacao.
15. DO TERMO DE CONITRATO OU INSTRUMENTO EOulvALENTE.
15.1. Ap6s a homologacao da licitac;ao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido lnstrumento equivalente.
15.2. 0 adjudicafarlo tefa o prazo de 02 (dols) dfas `lteis, confados a partir da data de sua

convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizaeao), sob pena de decair do direito a contrataeat], sem
prejuizo das sang6es previstas neste Edital.
15.2.1. Alternatlvamente a convocaeao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administraeao poder6

d/

encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dlas,
a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podefa ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
15.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que..
15.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios all
estabelecida as disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus anexos;
15.4. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Admlnistragao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

15.5. 0 prazo de vigencia da contratagao sera ate 31 de Dezembro de 2021 prorrogavel conforme
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previsao no instrumento contratual ou no termo de referencia.
15.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovaeao das condjg6es de habilitagao
consjgnadas no edital, que deverao ser mantldas pelo licitante durante a vigencia do contrato.
15.7. Na hip6tese de o vencedor da licitacao nao comprovar as condig6es de habilita?ao consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administraeao, sem prejuizo da aplicaeao das sane6es
das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificaeao, para, ap6s a comprovaeao dos requisites para habilitagao, analisada a

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.
16. D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas
no Termo de Refefencia, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENT0 DO OBJET0 E DA FISCALIZACAO
17.1. Os criterios de recebimento e aceitaeao do objeto e de fiscalizagao esfao previstos no Termo de
Referencia.

18. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigae6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.
19. D0 PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Refefencia, anexo a este
Edital.

20. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infraeao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicafario
que:
20.1.1.

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentaeao falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
20.1.5. Nao mantiver a proposta;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Comportar-se de modo inid6neo;

20.2. As sang6es do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregao que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
20.3. Considera-se comportamento inid6neo. entre outros, a declaraeao falsa quanto as condie6es de
participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacao, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.
20.4. 0 licitante/adjudicatano que cometer qualquer das infrag6es discriminadas nos subitens
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20.4.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contrata9ao;
20.4.2. Multa de 50/o (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
20.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Ptibllca opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dols

anos;
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio e pelo prazo de ate cinco anos;
20.5. Declara?ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra?ao Pdblica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou ate que seja promovida a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratante pelos prejuizos causados;
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
20.7. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios

reabilitacao perante a
a Contratada ressarcir

sanO6es.
de pratica de infra?ao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10 de ago§to de 2013, como ato lesivo a administraeao

ptlblica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativo necessarias a apurag5o da

responsabilidade da empresa devefao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauraeao de lnvestigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsablliza?ao -PAR.
20.8. A apurac:ao e o julgamento das demais infrae6es administrativas nao consideradas como ate
lesivo a Administragao Pdblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 10 de agosto
de 2013, segulrao seu rito normal na unidade administrativa.
20.9. 0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administraeao Pdblica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa?ao de agente ptiblico.
20.10. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, ao Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
C6digo Civil.

20.11. A aplicaeao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assegurafa o contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
20.12. A autoridade competente, na aplicagao das sang6es, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educatlvo da pena, bern como o dano causado a Administraeao,
observado o principio da proporcionalidade.
20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Diario Oficial do Estado do Ceara DOE e lmprensas Oficial do Municipio.
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21. DA IMPUGNACA0 AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Ate 01 (urn) dia util antes da data designada para a abertura da sessao ptlblica, qualquer
pessoa podefa impugnar este Edital. (Art. 4-G, § 1° da Lei 13.979/2020)
21.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletr6nica, pelo e-mail: Iicita.ico@outlook.com, ou

por petieao dirigida ou protocolada na sede do Setor de Licitac6es do municipio de lc6 no endereeo
Rua Francisca Alves de Moraes, s/n,1° andar, Bairro: Centro Gerencial, lc6-Ce.
21.3. Cabers ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboraeao deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnagao no prazo de ate dois dias dteis contados da data de recebimento da
impugnagao.
21.4. Acolhida a impugnaeao, sera definida e publicada nova data para a realizaeao do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro, ate 01 (urn) dia dtil anteriores a data designada para abertura da sessao pdblica,
exclusivamente por meio eletr6nico via internet, no enderego: licita.ico@outlook.com. (Art. 4-G, § 1°
da Lei 13.979/2020).

21.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de urn dia util, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.
21.7. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
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21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao e medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos sefao divulgadas pelo sistema e vinculafao os
participantes e a administragao.

22. DAS DISPOSIC6ES GERAIS:
22.1. Da sessao pdblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.
22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia titil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n5o haja comunicagao em
contrario, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao pdblica observarao o
horario de Brasilia -DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitaeao, a Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagao e classifica?ao.
22.5. A homologagao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratagao.
22.6. As normas disciplinadoras da licita¢ao serao sempre interpretadas em favor da ampliaeao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranea da contrataeao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitat6rio.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecldos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.
22.9. 0 desatendimento de exjgencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da lsonomla e
do interesse ptlblico.
22.10. Em caso de divergencia entre disposie6es deste Edital e de seus anexos ou demais peeas que

comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
22.11. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereeo eletr6nico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias

titeis, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao com
vista franqueada aos jnteressados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I -Termo de Referencia;
22.12.2. ANEXO 11 -Exigencias para Habilitagao;
22.12.3. ANEXO 111 -Modelo de proposta;

22.12.4. ANEXO IV -Termo de Adesao -BLL
22.12.5. ANEXO V -Gusto pela ut"zaeao do sistema;
22.12.6. ANEX0 Vl -Declara?ao lnidoneidade
22.12.7. ANEXO Vll -Declaracao Habilitagao
22.12.8. ANEXO Vlll -Declaragao de que nao emprega menor;
22.12.9. ANEXO IX -Declaracao ME/EPP
22.12.10. ANEX0 X -Declaraeao Responsabilidade
22.12.11. ANEXO Xl -Declaragao Vinculo
22.12.12. ANEXO Xll -Minuta de Contrato.

Pregoeiro Oficial do Munictpio

Rua Sao Jos6, n° 1151, Centro, lc6, Ceafa, CEP 63.430.000
CNPJ n.a 11.896.777/000100 -Telefono: (88) 3561-1508

ANEX01 -TERMO DE REFERENCIA

A.ROcBOJ#3iMF85sET€E53ODEESDE,%ti&:agERL%TiAiAODREN8sLNOAsS,?#LPEEtAODNEAL?3LGNETN6OA
SECRETARIA DE SAUDE DE ICO/CE.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. A referida prestagao de servigos visa a contratagao de empresa especializada para a locaeao de
usina completa de oxigenio que sera lnstalada no Hospital Regional do lc6/CE para o atendimento
emergencial. Este servieo 6 essencial para o devido funcionamento do equipamento ptiblico e visa a
modernizagao dos sistemas de geragao de oxigenio, ar comprimido e vacuo medicinal, eliminando
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problemas como baixa pressao, umidade elevada e baixa vazao, existentes nas redes centralizadas
de distribuigao destes fluidos, com foco principal na redugao dos custos operacionais e possivels
comprometimentos de outros sistemas, que necessitam destes fluidos para o seu perfeito
funcionamento.
2.2. Outro fator preocupante sao as dificuldades que os fornecedores de cilindros de oxig6nio estao
encontrando para atender a demanda do municipio devido ao consideravel aumento do consumo
devido a pandemia do COVID-19, conforme foi informado atrav6s de oficio enviado pelo fornecedor
responsavel pelo abastecimento. As autoridades como o MP - Ministerio Pdblico ja tern pleno
conhecimento dos riscos o que gera uma grande preocupaeao, o qual ja se manifestou atrav6s de
videoconfetencia (materia do site oficial) e recomendaeao N 0003/20213apmJJ, com relagao a
situa?ao a fim de gestores e empresas garantam o fornecimento de oxigenio. Diante disso, a
Secretaria de Satlde ver como forma de solucionar os problemas cima citados e atendendo a
recomendagao a instalaeao emergencial de outra usina de oxigenio da forma mais celere possivel
pela extrema importancia da continuidade desses servi?os no atendimento dos pacientes e vitimas,
visto que a descontinuidade ou falha no fornecimento destes gases medicinais gera, imediatamente,
o risco na vida do paciente assistido, gerando a responsabiliza?ao do municipio na falha do servigo.
3. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
'TEM 1

ESPECIFICACAO

ITEM

UNO

QTD

MEs

09

VALORESTIMADOUNITARIORS

VALORTOTALESTIMADORS

40.876,67

367.890,00

LOCAC)AO MENSAL DE GERADOR DE OXIGENIOMEDICINAL,PRODUCAODE0XIGENIODEATE

1

22 M3/HORA. PUREZA 90%~96%, COMPOSTO
DE: GERADOR DE OXIGENlo PSA ANALISADOR
DE
02
lNTEGRADO A0
GERADOR
PSA
RESERVAT6RIOS DE 02 E AR CONF. ASME
COM
ACESS6RIOS;
COMPRESSOR
TIPO
PARAFUSO
LUBRIFICADO:
SECADOR
POR
REFRIGERACAO; SISTEMA DE FILTRO DuPLEX;

REGUL.ADOR

DE

PRESSAO

E

PURGADORES

ELETRONICOS; SISTEMA DE ALARME DE FALHA
VISUALj/SONORO.

0 Sistema de Geracao de Oxigenio dovera ser composto por:
usina Geradora de oxigenio NOVO (Sem ter sido utilizado), com Tecnologia de Separaeao de Ar por
PSA (Pression Swing Adsortion);
Com capacidade de Producao de Oxigenio de 17,4 m3 / h.
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0 oxigenio produzido devefa apresentar uma concentraeao minima de 93,0% e produeao de 12.528
m3 / mss.

Deve possuir sistema via sensor de Protegao de peneira molecular contra umidade, com recuperagao
automatica que impede que a peneira molecular do gerador seja contaminada com urn alto nivel de
umidade no sensor de ponto de orvalho e de entrada de ar; As peneiras moleculares devem estar de
acordo com os padr6es das normas.
Controles eletricos e pneumaticos devem ser protegidos em urn gabinete de metal.
Gabinete de controles eletricos e pneumaticos deve estar de acordo com as normas NEMA
(Associagao Nacional de Produeao E16trica e / ou Comissao Eletrica lnternacional, lEC IP 55)
Operagao do Gerador por meio de urn Controlador L6gico Programavel que esfa em conformidade
com os padr6es CE (ConformiteEuropean).

Porta RS-232, em PLC
Cabeamento de distribuieao eletrica, deve estar em conformidade com os padr6es DIN - "Toque
Seguranea" e Regulamentos de Seguranga em Equipamentos -Maquinas CE.
Indicador visual interno que indica quando uma valvula e energizada.

Cor da fiaeao de acordo com os padr6es lso -Codificagao padrao para cores de cabos,
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0 painel digital de permitir o monitoramento atrav6s do computador, internet ou pr6prio painel,

apresentar informag6es como manuteneao preventivas e paradas de equipamentos, alarmes,

graficos de temperatura, gfafico de pressao, consumo, horas trabalhadas, horas em carga consumo
de energfa.
A usina deve ter sistema para gerar urn arquivo de dados em cartao SD.
Garantia de 5 anos da geradora de oxigenio pela fabrica.
Certificado de aferi?ao dos equipamentos.

Empresa deve possuir manutengao tecnica incluindo representante no Crea do Estado do Ceara.
Alarme visivel na tela de toque e atraves do sinal de saida digital;
Montagem de valvula horizontalmente.

#ne€jjsd:rede:ehvoar%as°jnpcaor:p:r:::S8'%nrt::::rdaeshnoarap:::j:f:::rNPoaha.;:38t:Li:lLe.Va9aoporgulndaste.
Sistema de controle com tela factil a cores tipo "touchscreen" de 7 "que inclui sensor de pureza de

gas, para efetuar leituras de pressao com desdobramento da pressao de entrada de ar, pressao do
leito molecular, pressao de libertagao de oxigenio e Concentragao de oxigenio. Botao manual de
liberagao de pressao; Controlador PLC para indicar o ponto onde a separagao do Gerador esta
localizada

Tanque de Armazenamento de Ar com capacidade minima de 1000 litros, pressao de acordo com as
especificag6es do fabricante do gerador de oxigenio. Acess6rios minimos que o tanque deve incluir:
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Tubos em ago inoxidavel (AIS1316) para a entrada de ar do gerador; Valvula de alivio; Tubo em ago
inoxidavel (AIS1316) para oxigenio na saida do gerador; Medidor de pressao

Tanque de Armazenamento de Oxig6nio com capacidade minima de 1000 litros, com pressao de
acordo com as especificae6es do fabncante do gerador de oxigenio; Acess6rios minimos que o
tanque deve incluir: Pressao de ar do man6metro, valvula de alivio e drenagem.
TODAs As cONExOEs DA usiNA DEVEM SER EM TUBULAeAO EM iNOx.

0 sistema deve possuir dois compressores a parafusos rotativos lubrificados em 6leo, segundo o
fabricante sendo urn de reserva, com painel digital micro-processado, com sistema de acesso remoto
e com baixo indice de ruido e revestimento acdstico. 0 compressor deve ter painel com informativo
de revis6es preventivas, alarmes de alerta e entrada de cabo de rede. Sistema deve medir e gravar o
consumo de ar da planta e consumo de energia da fonte geradora. Sistema de acoplamento por polia
e correia com tensionamento por mola automatica. Parte construtiva da maquina por onde passa o ar
comprimido deve ser em tubulagao inox e nao por mangueiras.

Sistema de ar comprimido
0 sistema de ar comprimido deve possuir 1 Compressor com potencia de 5 hp cabinado a parafuso
lubrificado refrigerado a ar com painel digital micro processado, com sistema de acesso remoto e
com baixo indice de ruido e revestimento acdstico.

ch/

0 compressor deve ter painel com informativo de revis6es preventivas, alarmes de alerta e entrada
de cabo de rede. Sistema deve medir e gravar o consumo de ar da planta e consumo de energia da
fonte geradora.
Sistema de acoplamento por polia e correia com tensionamento por mola automatica.
Parte construtiva da maquina por onde passa o ar comprimido deve ser em tubulacao inox e nao por
mangueiras.
Tanque reservat6rio dentro das normas e com capacidade de 500 litros
0 sistema de ar comprido tamb6m deve possuir 1 Secadora de adsorgao com capacidade de 42 pcm
•

a

Construgao em perfis de aluminio extrudado

•

Compacto e leve

•

T6cnica de preenchimento dnica

•
•

NR13 nao aplicavel
Totalmente modular

•
•

Valvulas comandam a abertura e fechamento das colunas tomando o sistema estanque
Valvula reguladora de fluxo bi-direcional fornece a vazao correta para regeneragao de cada

coluna

•
•

Equipado com man6metros jndicando as press6es de operaeao de cada coluna
todos os componentes dos secadores sao de fornecedores localizados no Brasil, nao sao

importados e possuem similares nacionais;
•
material adsorvente utilizado nao 6 alumina ativada e sim penelra molecular, muito mais

segura quanto ao ponto de orvalho;
•
tratamento contra corrosao, este secador e fornecido para plataformas de petr6leo off shore,
tern proteeao anti-corrosiva dupla - anodizarao e pintura epoxy.
0 sistema deve possuir 2 FILTROS COALESCENTES PUR0 0,01 MICRON

Sistema de Bomba de vacuo:
0 sistema deve ser composto de reservat6rio de 500 litros, 2 bombas de vacuo com potencia de
48m3/h e painel de controle.
Capacidade nominal de 48m3/h paletas lubrificadas com reservat6rio de 500 litros
A tecnologia de palhetas rotativas 6 sin6nimo de uma construcao robusta e funclonal. As bombas de

vacuo de palhetas rotativas R5 sao caracterizadas por urn design otimizado e componentes e
materiais perfeitamente sincronizados. 0 nivel de vacuo constantemente alto em operaeao continua
6 garantido pela recircula¢ao do 6leo lubrificante e por uma precisao de fabrica?ao de dltima geraeao.
Urn separador de 6leo sofisticado garante a utilizaeao eficiente do 6leo.

a

Quando a bomba de vacuo es fa equipada com uma valvula de lastro de gas 6 possivel extrair ate
grandes volumes de vapor. Uma valvula de reteneao na flange de entrada evita que o meio
bombeado retorne ao processo de vacuo quando a bomba de vacuo 6 desligada. A R5 RA 0025/0040
F 6 acionada por urn motor el6trico padrao montado dlretamente na flange com uma classe de
eficiencia lE3.

Observag6es:
Sjstema enchedor de cilindros tipo booster incorporado na usina psa com capacidade de enchimento
5 Nm3/h -150 bar.

4. DO LOcAL E pRAzO PARA EXEcueAO DOs sERvicos:
4,1. A realizagao dos servieos serao de acordo com as solicitae6es requisitadas pela Contratante,
devendo os mesmos serem executados ap6s a recebimento da respectiva Ordem de Servl?o, junto a
sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Servigo,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias;

5. DAs OBRiGAe6Es DA CONTRATADA:
5 1 A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se -a..
5.1.1. Cumprir integralmente as disposic6es do Contrato;
5.1.2. Responsabilizar-se pela execugao dos servieos obieto deste contrato, sendo ainda responsavel

por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;

L\`

5.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos
na execugao do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuig6es devidas a
Previdencia Social, obrigae6es Trabalhistas, Segilros e aos Tributos a Fazenda Publica em geral;
5.1.4. Manter, durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por
ele assumidas, todas as condi96es da habilita?ao e qualificagao exigidas na licitagao;
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato;
5.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condie6es contratuais, acr6scjmos ou
supress6es ao objeto contratado, em ate 50°/o (cinquenta por cento) do valor inicial atuallzado do
contrato. (Art. 4-I, da Lei 13.979/2020);

5.1.7. Reparar, corrlgir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou jncorreg6es;
5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administragao, para representa-lo na execugao do contrato. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao
ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
6.1. A contratante obrigar-se-a:
6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bern como zelo na prestacao dos servi?os e o

cumprimento dos prazos;
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execueao dos servigos objeto
deste contrato;
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execueao do objeto contratual;
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condie6es estabelecidas neste instrumento, bern como
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locals onde se fizer necessaria a execueao do objeto licitado, prestando-lhes todas as
informae6es e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
7. D0 PAGAIVIENTO:

LLNPcppa,%m::top:oepr:r:::''Zdaad°e::cfu°;::Ceddo°sr'sqeu:I,do°sr:8#:adTs:n:eegs:|'::ada°sS::t:r:zrva'S::spej:
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execucao/ordens de serviap expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es Federais, Estaduais e Municipais,
todas atualizadas, observadas a condie6es da Proposta e os precos devidamente registrados no
Anexo I deste instrumento.
7.2. Por ocasiao da execucao dos servieos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias
e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitida em nome da Secretaria da
Satide do municipio de lc6-Ce, com enderego a Rua Sao Jos6, n° 1151, Centro -lc6, CEP 63.430000, lc6-Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 11.896.777/0001 -00.

7 3. 0 MUNIcipIO efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atrav6s de cfedito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, ap6s o encaminhamento da documentacao tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposie6es editalicias e desta ata.
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serao devolvidas ao
fornecedor, para as necessarias corree6es, com as informae6es que motivaram sua rejeigao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.
7.3.2. Para cada Ordem de Servieo, o fornecedor devera emitir uma dnica nota fiscalffatura.
7 3.3. Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta "ON-LINE" as certid6es apresentadas, para
verificagao de todas as condig6es de regularidade fiscal.

8. DOS RECURSOS 0RCAMENTARIOS
8.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta, dos recursos apresentados abaixo:

UNIDADE

PROJETOS

ELEMENT0 DE

ORCAMENTARIA

ATIVIDADES

DESPESAS

DESCRICAO DANATUREZADADESPESA
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i-FCRA6
C:€dade Eel:1z
Secretaria da Satide

15.02 -Fundo MunicipaldeSadde

Outros Servigos deTerceiros-PessoaJuridica
10.302.0176.2.033

3.3.90.39.00

a

a
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ANEX011 -EXIGEl\lcIAS PARA HABILITAC^O

PREGAO, NA FORMA ELETR6NICA N° 15.013/2021PE
1. Como condieao previa ao exame da documentaeao de habilitaeao do licitante detentor da proposta
classificade em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condie6es de

particlpag5o, especialmente quanto a existencia de san95o que inipeca a participag5o ro certame ou
a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas de Uniao (httDs://certidoesaDf.aDDs.tow.crov.br»

®

1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tamb6m de seu s6cie
majoritario, por forea do artlgo 12 da Lel n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sang6es impostas
ao responsavel pela pfatica de ate de improbidade administrativa, a prolbieao de contratar com o
Poder Pdblico, inclusive por intermedie de pessoa juridica da qual seja s6clo majoritario.
1.2.1. Caso conste ne Consulta de Situaeao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias lmpeditivas
lndiretas, o gestor diligenciafa para veriflcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorfencias lmpeditivas lndiretas.
1.2.2. A tentatlva de buria sera vermcada por meio dos vineulos sociefarios, thhas de fornecrmento
simlleres, dentre outros.
1.2.3. 0 licitante sera con\rocado para manifestaeao pre\riamente a sua desclassificaeao.
1.3. Constatada a existencla de sang5o, o Pregoeiro reputara o Hcitante inabilitado, por falta de
condig5o de particlpaqao.
1.4. No caso de inabilifaeao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a
disclplina antes estabelecida para aceitagao de proposfa subsequente.
2. Havendo a necessldade de envio de documentos de habHita9ao complementares, necessarios a
confirmaeao daqueles exngidos neste Edltal e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-Ios, em formato disital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitaeao.
2.1. Todos os documentos de habllitaeao apresentados no sistema em c6pia simples deverao ser
autenticados em cart6rio competente, adm itlndo-se a autenticagao disital.
3. Nao serao aceitos documentos de habllitagao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legainiente permitidos.
4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da fwfal, exceto aqueles documentos que,
pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
4.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com difereneas de ncimeros de

documentos pertinentes ao CND e ao CRFIfGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contrlbuig6es.
5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentaeao relaclonada nos itene a seguir, para fins de habilitaeao:
6. HABILITACA0 JURiDICA:
6.1. No caso de emoresario individual: inscrieao ro Registro Pi]blico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

#„Emp=dtrfand?ndd*u:fT¥cffid#:nirvrd;#:riMfaE'co#d::av=#:g:
:::,I.:-::.¥,`;:i;;`,-:``:`*:i:i:£;':`:.::-``:`::::-`,`iife:I::`::-::;,';#i,I;i'`;-,;fa:;::::i:i:::::::i:::`!,id+`::it¥``t:T`.`.`nT5gEi.I:

#j####£###;#c,a¥5+#ifeonoRegistro
6.5. No caso de socieclacle siimDles: inscrieao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaeao dos seus administradores;
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6.6. No case de cooDerativa: ata de fundaeao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Conercial ou inscrito ro Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bern como o registro de que trata o art.107 da Lei n° 5.764, de 1971 ;
6.7. No caso de emDresa ou sociedade estrarraeira em funcionarnento no Pals: decreto de
autorlzagiv;
6.8. Os documentos acinia devefao estar acompanhados de todas as alterae6es ou da consolidagao

;tr#%indeFunctonamento;
6.10. C6PIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, ro caso de firma individual ou
do(s) s6cie(s), quando se tratar de sociedade;

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.1. Prova de inscrieao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.2. Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicilie ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

a

contratual;

7.3. Certidao de regufaridade de Debitos reletivos a Cireditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil ne Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n°
1.751 de 2 de outubro de 2014;

7.4. A comprovagao de regufaridade para com a Fazenda Estadual devefa ser feita atrav6s de
Certidao Consolidada Negatlva de D6bitos inscritos rna Divida Ativa Estadual;

7.5. A comprovacao de regufandade para com a Fazenda Munieipal de\rera ser feita atrav6s de
Certidao Consondada Negatlva de D6bitos inscritos na Divida Atlva Municipal;

7.6. Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia par Tempo de Servico -FGTS, atrav6s
de Certificado de Regulandade de Situaeao -CRS e;
7.7. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justice do Trabalho.
7.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja quelificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte devera apresentar toda a documenta9ao exigida para efeito de comprovaeao de
regulandade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrieao, sob pena de inebHitaeao.
8. QUALIFlcACAo EcoNOMroo-FiNANCEiRA.
8.1 Certiclfro negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, (artigo 31 da Lei n° 8.666re3) em deta nao superior a 30 (tnnta) dias;
9.9. QUALIFICACAO TECNICA:
9.9.1. Comprovante de registro e de regufaridade da licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia (CREA) de sua sede, em plena validade, em que conste seus responsaveis tecnicos de
nivel superior sendo na area da Engenharia Mecanica ou Quimica, com vincuto empregaticio,
detentor de Certidao de Acervo T6cnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidao por
ja haver sido responsavel tecnlco por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o
objeto da licitacao;

9.9.2. A comprovaeao do vinoulo empregaticio, se for o caso, podera ser por meio de c6pia do livro

ou ficha de registro de empregado ou da cartelra de trabalho ou do contrato de prestacao de servieos
do mencionado profis§ional;

9.9.3. A existencia de restrigao relativamente a reguleridade fiscal e trabalhista nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demals exigencias do edital.
9.9.3.1 A decfaraeao clo vencedor acontecefa no momento imediatamente postenor a fase de
habHita9ao.

9.9.4. Caso a proposta mais vantajosa seia ofertada por licitante quelificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de aleuma restrieao no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, ro prazo de 5 (cinco) dias titeis,
ap6s a declaraeao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0 prazo podera ser prorrogado por isuel
periodo, a cnterio da administragao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao
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9.9.5.1. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretafa a
inabilita?ao do licitante, sem prejuizo das sanc6es previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificac;ao. Se, na ordem de classifica?ao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regulariza?ao.
9.9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
9.9.7. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

®

9.9.8. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitaeao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencla do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagao da proposta subsequente.
9.9.9. 0 Iicitante provisoriamente vencedor em urn lote/item, que estiver concorrendo em outro
lote/item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao cumulativamente, isto e, somando
as exigencias do item/lote em que venceu as do itemnote em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicaeao das san96es cabive.is.
9.9.9.1. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisites de habilitagao, a inabilita9ao recaira
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(in) suficiente(s) para a habilitacao do
licitante nos remanescentes.
9.9.10. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
9.11. DEMAIS EXIGENCIAS:

a) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob
as penas da Lei, de que que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder
Pdblico, em qualquer de suas esferas, conforme modelo constante dos Anexos deste edital.
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou
b) Declaraoao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob
as penas da Lei, de que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habllitagao no

a

presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da pr6pria empresa, contendo o carimbo ou
impresso identlficador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada
e que seja possivel identificar quem assinou
c) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que
cumpre a proibigao prevista no lnciso Xxxlll do artigo 70 da constituigao federal, combinado com o
inciso V do artjgo 27 Lei n°. 8.666/93 -ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condieao de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da pr6pria empresa,
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;
d) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para
os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as
condie6es de participagao na Licitaeao e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Sugere-se o modelo apresentado neste edital,
em papel da pr6pria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma

proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem
assinou.

e) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para
os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, que nao integra nosso corpo social, nem nosso quadro
funcional empregado pdblico ou membro comissionado de 6rgao direto ou indireto da Administragao
Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da pr6pna empresa, contendo o
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa
legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou.
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ANEXO Ill - MODELO DE PROPOSTA

PREGAO, NA FORMA ELETR6NICA N° 15.013/2021-PE
MODEL0 DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestaeao dos servieos objeto da presente licitaeao Pregao, na
Forma Eletr6nica 15.013/2021-PE acatando todas as estipulag6es consignadas no respectlvo Edital e
seus anexos.
IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e lNSCRICAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

®

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDERECO e TELEFONE:
AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA

PRECO (READEQUAD0 AO LANCE VENCEDOR)
ITEM

VALORUNITARIO

ESPECIFICACAO

ITEM

VALORTOTALDOITEM

UNO

QTD

RS

VALOR
TOTALRS

RS

Obs: Repetir a tabela acima para os demais itens/Iotes, quando houver
Valor Global da proposta RS

(por extenso)

CONDIC6ES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocat6rio que rege a presente licitaeao.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No prego cotado ja esfao incluidas eventuais vanfagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigac6es trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contrataeao.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no minimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessao pdblica do Pregao.

LOCAL E DATA
NONE E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

63.430.000
Rua Sao Jos6, n° 1151, Contro, lc6, Ceafa, CEP
CNPJ n.a 11.896.777/0001J}0 -T®lefono: (88) 3561-1508

ANEXO IV -TERMO DE ADESAO -BLL
TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE PREGA0 ELETRONICO DA
BLL . BOLSA DE LiciTAe6Es DO BRAsiL

Natureza do Licitante (Pessoa Fisica ou Juridica)
Razao Social
Ramo de Ativ dade:
Endereco:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:
lnscricao Estadual:

Telefone Com ercial:
ReDresentante Legal:

RG:

CPF:

E-mail:

Telefone Celular;

Whatsapp:
Resp. F nance ro:
E-rna lF nance ro:
E-rna I para informativo de edital
ME/EPP:

(

) SIM

(

Telefone:

)Nao

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesao ao Regulamento
do Sistema de pregao Eletr6nico da BLL - Bolsa de Licita¢6es do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposie6es que seguem.
2. Sao responsabilidades do Licitante:
3. Tomar conhecimento de, e cumprlr todos os dispositivos constantes dos editais de neg6cios dos

a

quais venha a participar;
4. Observar e cumprir a regularldade fiscal, apresentando a documenta9ao exigida nos editais para
fins de habilita?ao nas licitag6es em que for vencedor;
5 .Observar a legislaeao pertlnente, bern como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;
6 .Designar pessoa responsavel para operar o Sistema Eletr6nico de Licitag6es, conforme Anexo Ill.I
Pagar as taxas pela utilizagao do Sistema Eletr6nico de Licitae6es.
7. a Licitante reconhece que a utilizaeao do sistema eletr6nico de negociagao implica o pagamento
de taxas de utilizacao, conforme previsto no Anexo lv do Regulamento do Sistema Eletr6nico de
Licitag6es da BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil.
8. 0 Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licita?6es do Brasil a expedir boleto de cobranga bancaria

referente as taxas de utiliza?ao ora referidas, nos prazos e condig6es definidos no Anexo lv do
Regulamento Sistema Eletr6nico de Licitae6es da BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil.
9. 0 presente Termo e por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante comunicagao expressa, sem prejuizo das responsabilidades assumidas durante a
prazo de vigencia ou decorrentes de neg6cios realizado e/ou em andamento.
0 Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos ate a data da dltma
ut"izaeao do Sistema, e/ou ate a conclusao dos neg6cios em andamento. Responsabilizando-se

pelas informag6es prestadas neste Termo, notadamente as informag6es de cadastro, alterag6es
contratuais e/ou de usuarios do Sistema, devendo, ainda, informar a
Brasil qualquer mudanca ocorrida.

BLL - Bolsa de Licitag6es do

Local e data:

ii#:#¥juAi#i###fr#¥#ifl#s#kr#o/#A#Arv#Sr5
E/Ou CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

1\`

ANEXO IV.1

ANEXO A0 TERIVIO DE ADESAO AO SISTEMA ELETRONIC0 DE LICITAC6ES DA BLL -

.NBD%£€ADOEDLECJTSAuCA°RE8883|¥=:'tA
Razao Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores
1

a

Nome:

CPF:

Funeao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
2

Nome:
CPF:

Funcao:

Telefone:

Ce'ular:

Fax:

E-rna":

Whatsapp
3

Nome:

CPF:

Funcao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
0 Licitante reconhece que:

I - A Senha e a Chave Eletr6nica de identificagao do usuario para acesso ao sistema sao de uso

a

exclusivo de seu titular, nao cabendo a BLL - Bolsa de Licitae6es do Brasil nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos decorrentes de seu uso indevido;
11 -0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletr6nica podera ser feito pela BLL -Bolsa de Licitag6es
do Brasil, mediante solicita?ao escrita de seu titular ou do Licitante;
Ill -A perda de Senha ou de Chave Eletr6nica ou a quebra de seu sigilo devera ser comunicada
imediatamente a BLL -Bolsa de Licita?6es do Brasil para o necessario bloqueio de acesso;

lv - 0 Licitante sera responsavel por todas as propostas, lances de pre¢os e transae6es efetuadas no
sistema, por seu usuario, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o nao
pagamento das taxas ensejafa a sua inclusao no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de
Licita?6es do Brasil, no Servigo de Protegao de Credito e no SERASA e ao automatico cancelamento
de sua Senha ou de Chave Eletr6nica.
Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cart6rio)

\

ANEXO V -CUST0 PELA UTILIZACAO DO SISTEMA

CUSTO PELA UTILIZACAO DO SISTEMA -SOMENTE PARA 0 FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisigao:

1,5% (Urn e meio por cento) sobre o valor do ite"ote adjudjcade, com vencimento em 45 dias ap6s
a adjudicaeao - Iimitado ao toto maxlmo de R$ 600,00 (seiscentos reals) por itemhote adjndicado,
cobrados mediante boleto bancario em favor da BLL - Bolsa de Licitae6es do Brasil.
Editais publicados pelo slstema de registro de precos:

1,5% (Urn e meie por cento) sobre o valor do item/lote adjudlcado, com vencimento parcelado em

®`

parcelas mensais (equivalentes ao ndmero de meses do registro) e sucesslvas com emissao do
bboleto em 60(sessenta) dias ap6s a adjudicagao -com limitagao do custo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por itemtlote adjudicado, cobrados mediante boleto bancario em favor da BLL Bolsa de
Licitagiv do Brasil,
0 nao pagamento dos boletos aclma mencionados sujeitam o usuario ao pagamento de multa de 2%
e juros morat6rios de 1% ao mss, assim como inscneao em servigos de proteeao ao credito (SPC/
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil e ao
automatico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletr6nica.
Em caso de cancelamento pelo 6rgao promoter (comprador) do pregao realizado na plataforma, o
licitante vencedor recebefa a devolueao dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma
eletr6nica no respectlvo itemhote cancelado.

DA uTiLizACAo DE cELULAs DE Aporo (coRRETORAs) AssociADAs

Si:#:aTeTLf£E:s,::21oed#ese:F#Ttesd¥;£j#en(L+|ffi:L3:drae:iipdo?irri¥djaunBtoLLa:
Bolsa de I_icitae6es do Brasil. A corretagem sera pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo
com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

®

Como Licitante/Fomecedor, concordamos e anuimos corn todos temos contidos neste arlexo
e nos respolisabilizamos por cumpri-Io integralmente em Sells expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cart6rio)

fuBELSEL¥Acc6fuoDBonITN9TEPT;RE=NELECEEE[TELi#i#Tcg¥g)EL#uFtr+T#i#T5
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

dr/

ANEX0 Vl -DECLARACAO IDONEIDADE

PREGAO ELETR6NICO N° 15.013/2021

DECLARACAO
(Nome da Empresa)

a

sediada.(Enderego Complete), Declara, sob
as penas da Lei, que na qual`dade de proponente do procedimento licitat6rio, sob a modalidade
Pregao Eletr6nico no
instaurada pela Prefeitura Municipal de
que nao
fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder Pdblico, em qualquer de suas
CNPJ/MF NO

esferas.
Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)

(Nome e Ntlmero da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS. Esta declara?ao devefa ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o ndmero do CNPJ.

®

Rua Sao Jos6, n° 1151, Centro, lc6, Ceafa, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 11.896.777/OO01J)O -Tolofone: (88) 3561-1508

ct

ANExO vii -DECLARAeAO HABiLITACAO

PREGA0 ELETR6NICO N° 15.013/2021.

DECLARACAO

•n

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF No

sediada, (Enderego Completo) Declara, sob as

penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaeao no
presente processo e que esfa ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Ndmero da Carteira de ldentidade do Declarante)

j®
OBS. Esta declaraeao devefa ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o ndmero do CNPJ.

I-\

ANEXO VllI -DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

PREGAO ELETR6NICO N° 15.013/2021.

DECLARACAO

(Nome da Empresa)
sedlada(Endereeo Complete), Declaro que nao possuimos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
CNPJ/MF No

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia a Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.

+

(Local e Data)
(Nome e Ntimero da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.

1 ) Esta declara9ao devera ser emltida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
ndmero do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera declarar essa condigao.

a

•.\`

ANEXO IX -DECLARACAO ME/EPP

PREGAO ELETRONICO N° 15.013/2021

DECLARACAO

Modelo de Declara?ao de Enquadramento em Regime de Tributagao de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte. (Na hip6tese do licitante ser ME ou EPP)

®
(Nome da empresa) , CNPJ / MF n° , sediada (endereeo completo) Declaro (amos) para todos os fins
de direito, especificamente para participa¢ao de licitacao na modalidade de Pregao, que estou (amos)
sob o regime de ME/EPP, para efeito do dlsposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e n° da c6dula de identidade do declarante

®

CS

ANEXO X -DECLARACAO RESPONSABILIDADE

PREGAO ELETR6NIC0 N° 15.013/2021

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos

para

do
quea
tomou conhecimento do Edital e de todas as
empresa
condi?6es de participagao na Licitagao e se compromete a cumprir todos os termos do Edital,
e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
Pregao .............. da

fins

de

atendimento

Prefeitura

ao

Municipal

que

consta

do

edital

de

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

^

`..I

ANEX0 Xl -DECLARACAO ViNCUL0
PREGAO ELETRONICO N° 15.013/2021.

DECLARACAO

(Razao

CNPJ/MF

Social)

N°

Sediada

(Enderego

Completo)Declara, sob as penas da lei, que na qualldade de proponente de procedimento licitat6rio

a

sob a modalidade

no

instaurada pelo Municipio de

nao integra nosso

corpo social, nem nosso quadro funclonal empregado ptiblico ou membro comissionado de 6rgao
direto ou indlreto da Administragao Municlpal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Nome do declarante

RG

CPF
OBS. Esta declaraeao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o ntimero do CNPJ.

®

`\`

ANEX0 Xll - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATo No .................

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IC6,
ATRAVES DA SECRETARIA DA SAODE E D0
0UTRO LAD0 A EMPRESA ................. „ PARA 0 FIN
QUE A SEGUIR SE DECLARA:
Pelo presente instrumento que entre sl fazem o Municipio de lc6, pessoa juridica de direito ptibljco
interno, atraves da Secretaria de Satide com sede na Rua Sao Jose, n.a 1151, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.° 11.896.777/0001-00, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da

Secretaria

de

Satide,

Sr.

_,

inscrito

no

CPF

n° _,

doravante

denominados

de

So°bN:RnAOTf.NTE'...,e£:s:eutra:o'afe°praesEeTtpar::ab;,.6.(;)"seri:3b:I.:C!da..r,ab;ri.;.a.6rjn(Sac)r!tdaon%pCFN/#/MnFo

®

..., apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE
CONTRATO mediante as clausulas e condig6es a seguir estabelecidas.
CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. Processo de Licitagao, na modalidade Pregao Eletr6nico tombado sob o n° 15.013/2021, em
conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666/93 -Lei das
Licitae6es Publicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA -DO 0BJETO:

36#Et+uAgEje6ox,gaENP,rg:eAn±ecooMPFE,sMT£8AEovR5usoEEVE,g%FNAPLEAL8:£ffgTADLDUAS,#3
HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE IC6/CE, tudo conforme
especificag6es contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo I do edital e da proposta
adjudicada.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO:

3.1. 0 valor global da presente avenga e de RS
), a ser pago em conformidade
com a entrega no periodo respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas

®

pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certid6es do lNSS e FGTS, todas atualizada,
observadas as condig6es da proposta e o seguinte.

3e2ur:gv,::::,dh:pP6rteesseen;ea:::iapt:dnear:§::au:,t±:td°odoeirned:Jcuesi%STLesdfeF::::#o°8:t2u,(:°vZ:r)gT:Sesd°
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevistos, ou

previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do
ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econ6m ica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste
demonstrada tal situagao e termo aditivo, ser restabelecida a relaeao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da administragao para a justa
remuneragao do fornecimento, objetivando a mariutencao do equilibrio economico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, 11 "d" da Lei Federal n° 8 666/93, alterada e consolidada.
3.4. Independente de declaragao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante,
estao incluidas todas as despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas
com produtos, equipamento e mao de obras.
CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:
4.1. 0 presente contrato tornar-se-a efetivo a partir da data de sua assinatura com prazo de duragao

de ate 31 de dezembro de 2021 e podefa ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situacao de emerg6ncia de sadde ptlblica.
(Art. 4-H, da Lei 13.979/2020)

\

CLAUSULA QUINTA -DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
5.1. A realiza?ao dos servieos serao de acordo com as sollcitag5es requisitadas pela Contratante,
devendo os mesmos serem executados ap6s o recebimento da respectiva Ordem de Servigo, junto a
sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Servigo,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias;

CLAUSULA SEXTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta da dotaeao ongamentaria
Fonte de recursos:
Elemento de despesas n°
CLAUSULA SETIMA -D0 PAGAIVIENTO:

LLN?c?pa,goa,in::top:oe;:r£:''Z:£°eax:cf:;::Ceddo°sr':eu:Tgdo°sr:%X:adTs:ntsees:A:I:ada°sS::t:r:zrva':::spe::

a

execueao/ordens de servi¢o expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es Federais, Estaduais e Municipais,
todas atualizadas, observadas a condig6es da Proposta e os pre?os devidamente registrados no
Anexo I deste instrumento.
7.2. Por ocasiao da execueao dos servlgos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias
e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitida em nome da Secretaria da
Satlde do municiplo de lc6-Ce, com endereeo a Rua Sao Jose, n° 1151, Centro -lc6, CEP 63.430000, lc6-Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 11.896.777/0001 -00.

7.3. 0 MUNIciplo efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atrav6s de cfedito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, ap6s o encaminhamento da documentaeao tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposig6es editalicias e desta ata.
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serao devolvidas ao
fornecedor, para as necessarias correg6es, com as informag6es que motivaram sua rejeieao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentaeao.
7.3.2. Para cada Ordem de Servieo, o fornecedor devera emitir uma tlnica nota fiscalffatura.
7 3 3 Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta "ON-LINE" as certid6es apresentadas, para
verificaeao de todas as condlg6es de regularidade fiscal.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1. A contratada para realizar os servi9os, objeto do presente Contrato obrigar-se -a..
8.1.1. Cumprlr integralmente as disposig6es do Contrato;

8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsavel

®

por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos
na execueao do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuig6es devidas a
Previd6ncia Social, obrigae6es Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Pdblica em geral;
8.1.4. Manter, durante toda a execueao deste contrato, em compatibilidade com as obrlga96es por
ele assumidas, todas as condic6es da habilitagao e qualificacao exigidas na licitaeao.,
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) servigo(s) objeto deste contrato;
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, acfescimos ou
supress6es ao objeto contratado, em ate 500/o (cinquenta par cento) do valor inicial atualizado do
contrato. (Art. 4-I, da Lei 13.979/2020)

8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es;
81.8. Indicar preposto, aceito pela administra9ao, para represents-lo na execucao do contrato. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao
ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;

CLAUSULAS NONA -DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE:
9.1. A contratante obrigar-se-a:
9.1 1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bern como zelo na prestagao dos servicos e o

cumprimento dos prazos;

1`\

9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execugao dos servigos objeto
deste contrato;
9.1.3` Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execu?ao do objeto contratual;
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condie6es estabelecidas neste instrumento, bern como
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATAD0 e seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessaria a prestagao dos servigos I.icltados, prestando-lhes todas as
informao6es e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

CLAUSULA DECIMA -DAS SANCOES:
10.1. Comete infraeao administratjva, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicafario

que:
10.1.1

a

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retlrar o instrumento equivalente,
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
10.1.2 Nao assinar a ata de registro de pre9os, quando cabivel;
10.1.3 Apresentar documentaeao falsa;
10.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
10.1.5 Ensejar o retardamento da execueao do objeto;

quando

10.1.6 Nao mantiver a proposta;
10.1.7 Cometer fraude fiscal;
10.1.8 Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.9 As sane6es do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em

pregao

para

registro de precos que, convocados,

nao honrarem o compromisso assumido

injustificadamente.

10.1.9.1
Considera-se comportamento inid6neo, entre outros, a declaraeao falsa quanto as
condig6es de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitaeao, mesmo ap6s o encerTamento da fase de lances.
10.1.9.2
0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrae6es discriminadas nos
subitens anteriores ficafa sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes

sane6es:

®

10.1.9.3 Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contrataeao;
10.1.9.4
Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
10.1.10. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Pdblica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois
anos;
10.1.11. Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio e pelo prazo de ate cinco anos;
10.2
Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Pdblica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitaeao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;
10.3
A penalidade de multa pode seraplicada cumulativamente com as demais sanc6es.
10.4
Se, durante o processo de apl'icaeao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ate lesivo a administragao
ptlblica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrativo necessarias a apuraeao da
responsabilidade da empresa deverao ser remet.idas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauraeao de investigagao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao -PAR.
10.5
A apuragao e o julgamento das demais infrag6es administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administraeao Ptlblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
10.6
0 processamento do PAR nao Interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuraeao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administracao Pdblica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente pdblico.

dy/

10.7
Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrlr os prejuizos causados pela conduta do
licitante, ao Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
C6digo Civil.

10.8

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas reallzar-se-a em processo administratjvo

que assegurara o contradit6rio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedjmento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
10.9
A autoridade competente, na aplicaeao das sane6es, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bern como o dano causado a Adminlstra9ao,
observado o principio da proporcionalidade.
10.10 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Diario Oficial do Estado do Ceara DOE e lmprensas Oficial do Municipio.

10.11
As sang6es por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo de
Referencia.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCIS^O:
11.1. Este contrato podefa ser rescindido unilateralmente pela contratante,
administrativa ou por infringencia de qualquer das condig6es pactuadas:
11.2. 0 nao cumprimento das disposic6es especificadas neste contrato implicara
em quebra de contrato, ensejando rescisao administrativa no art. 77 da Lei
reconhecidos desde ja os direitos da administraeao, com relaeao as normas

por conveniencia

automaticamente
Federal 8.666/93,
contratuais e as

previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente lnstrumento;
11.3. 0 presente contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelagao judicial
ou extrajudicial, nos casos de:
11.3.1. Omissao de pagamento pela contratante;
11.3.2. Inadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30

(trinta) dias de antecedencia, sem Gnus para ambas as partes;
11.3.4. No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir

prejudicada podera reincidi-lo sem que se faga necessario uma comunicaeao por escrito com a
antecedencia definida no subitem anterior.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA ALTERACAO CONTRATUAL:
12.1. Quaisquer alterag6es que venham a ocorrer neste instrumento serao efetuadas mediante
Termo Aditivo.

®

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA PUBLICACAO:
13.1. Este contrato devefa ser publicado por afixacao em local de costume, ate o quinto dia tltil do

mss subsequente a data de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA QUARTA -DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1.Declaradas partes que este Contrato corresponde a manifestaeao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
14.2.Obrigac:ao do contratado de manter, durante toda a execueao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e
qualificacao exigidas na licitaeao.
14.3. Fica nomeado como Fiscal

desse Contrato o(a) Sr(a)

qual devera exercer em toda sua plenitude a aeao de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e
consolidada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-D0 FORO:

15.4. 0 foro da Comarca de lc6 e o competente para dirimir quest6es decorrentes da execu¢ao deste
Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.

•\`

Declaram as partes que este contrato correspondente a manifestaeao final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas.
Ic6 -CE.

lc6-Ce, _ de _ de

yrx:/:x:/:/:xx:xx:/:/:x
Nome

Y:XXXXXX:XXXXX

Ordenador de despesas da
Secretaria da Satlde
CONTRATANTE

a

Razao Social
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

CPF:

CPF:

®

Rua Sao Jos6, n° 1151, Contro, lc6, Coafa, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 11.896.777/0001J)O -T®l®fone: (88) 3561-1508

ANEXO I DO CONTRATO N°
lTEM

lTEM

DESCRIMINACAO

UND

QTD

MEs

09

V. UNT-RS

V. TOTAL-RS

LOCACAO MENSAL DE GERADOR DE OXIGENIO
MEDICINAL, PRODUCAO DE OXIGENIO DE ATE 22
M3/HORA. PUREZA 90%~96%, COMPOSTO DE.
GERADOR DE OXIGENIO PSA ANALISADOR DE 02
lNTEGRADO AO GERADOR PSA RESERVATORIOS
01

DE 02 E AR CONF. ASME COM ACESSORIOS;
COMPRESSOR TIP0 PARAFUSO LUBRIFICADO;
SECADOR POR REFRIGERACAO; SISTEMA DE
FILTRO DuPLEX; REGULADOR DE PRESSA0 E
PURGADORES
ELETRONICOS;
SISTEMA
DE
ALARME DE FALHA VISUAL/SONORO.

0 Sistema de Gera§ao de Oxigenio devefa ser composto por:
Usina Geradora de oxigenio NOVO (Sem ter sido utilizado), com Tecnologia de SeparaOao de Ar por
PSA (Pression Swing Adsortion);
Com capacidade de Produgao de Oxigenio de 17,4 m3 / h.
0 oxigenio produzido devefa apresentar uma concentragao minima de 93,0% e producao de 12.528
m3 / mss.
Deve possuir sistema via sensor de Protecao de peneira molecular contra umidade, com recuperacao
automatica que impede que a peneira molecular do gerador seja contaminada com urn alto nivel de
umidade no sensor de ponto de orvalho e de entrada de ar; As peneiras moleculares devem estar de
acordo com os padr6es das normas.
Controles eletricos e pneumaticos devem ser protegidos em urn gabinete de metal.
Gabinete de controles eletricos e pneumaticos deve estar de acordo com as normas NEMA
(Associagao Nacional de Produgao E16trica e / ou Comissao Eletrica lnternacional, IEC IP 55)
Operaeao do Gerador por meio de urn Controlador L6gico Programavel que esta em conformidade
com os padr6es CE (ConformiteEuropean).

®

Porta RS-232, em PLC
Cabeamento de distribuieao el6trica, deve estar em conformidade com os padr6es DIN - "Toque
Seguranea" e Regulamentos de Seguranea em Equipamentos -Maquinas CE.
Indicador visual interno que indica quando uma valvula 6 energizada.

Cor da fiagao de acordo com os padr6es lso -Codificagao padfao para cores de cabos.
0 painel digital de permitir o monitoramento atraves do computador, internet ou pr6prio painel,

apresentar informae6es como manuteneao preventivas e paradas de equipamentos, alarmes,

graficos de temperatura, gfafico de pressao, consumo, horas trabalhadas, horas em carga consumo
de energia.
A usina deve ter sistema para gerar urn arquivo de dados em cartao SD.
Garantia de 5 anos da geradora de oxigenio pela fabrica.
Certificado de afericao dos equipamentos.
Empresa deve possuir manuteneao t6cnica incluindo representante no Crea do Estado do Ceara.
Alarme visivel na tela de toque e atraves do sinal de saida digital;
Montagem de valvula horizontalmente.
Aneis de elevaeao para manuseio e ranhuras na parte inferior para facilitar a elevagao por guindaste
Medidor de horas incorporado 0 contador de horas deve ser NON-AJUSTAVEL.
Sistema de controle com tela tactil a cores tipo "touchscreen" de 7 "que inclui sensor de pureza de

gas, para efetuar leituras de pressao com desdobramento da pressao de entrada de ar, pressao do
leito molecular, pressao de libertagao de oxigenio e Concentraeao de oxigenio. Bofao manual de
liberaeao de pressao; Controlador PLC para indicar o panto onde a separagao do Gerador esta
localizada

1\

Tanque de Armazenamento de Ar com capacidade minima de 1000 litros, pressao de acordo com as
especificae6es do fabricante do gerador de oxigenio. Acess6rios minimos clue o tanque deve incluir:
Tubos em ago inoxidavel (AIS1316) para a entrada de ar do gerador; Valvula de alivio; Tubo em ago
inoxidavel (AIS1316) para oxigenjo na saida do gerador; Medidor de pressao

Tanque de Armazenamento de Oxigenio com capacidade minima de 1000 ljtros, com pressao de
acordo com as especificac6es do fabricante do gerador de oxig6nio; Acess6rios minimos que o
tanque deve incluir: Pressao de ar do man6metro, valvula de alivio e drenagem.
TODAS AS CONEXOES DA USINA DEVEM SER EM TUBULACAO EM INOX.

0 sistema deve possuir dois compressores a parafusos rotativos lubrificados em 6leo, segundo o
fabricante sendo urn de reserva, com painel digital micro-processado, com sistema de acesso remoto
e com baixo indice de ruido e revestimento acdstico. 0 compressor deve ter painel com informativo
de revis6es preventivas, alarmes de alerta e entrada de cabo de rede. Sistema deve medir e gravar o
consumo de ar da planta e consumo de energia da fonte geradora.Sistema de acoplamento por polia
e correia com tensionamento por mola automatica.Parte construtiva da maciuina por onde passa o ar
comprimido deve ser em tubulagao inox e nao por mangueiras.

®

Sistema de ar comprimido
0 sistema de ar comprimido deve possuir 1 Compressor com potencia de 5 hp cabinado a parafuso
lubrificado refrlgerado a ar com painel digital micro processado, com sistema de acesso remoto e
com baixo indice de ruido e revestimento acdstico.
0 compressor deve ter painel com informativo de revis6es preventivas, alarmes de alerta e entrada
de cabo de rede. Sistema deve medjr e gravar o consumo de ar da planta e consumo de energia da
fonte geradora.
Sistema de acoplamento por polia e correia com tensionamento por mola automatica.
Parte construtiva da maquina por onde passa o ar comprimido deve ser em tubulagao inox e nao por
mangueiras.
Tanque reservat6rio dentro das normas e com capacidade de 500 litros
0 sistema de ar comprido tambem deve possuir 1 Secadora de adsongao com capacidade de 42 pcm
•
Construeao em perfis de aluminio extrudado
•
Compacto e leve
•
T6cnica de preenchimento dnica
•

NR13 nao aplicavel

•
•
•

Totalmente modular
Valvulas comandam a abertura e fechamento das colunas tornando o sistema estanque
Valvula reguladora de fluxo bi-direcional fornece a vazao correta para regeneragao de cada

coluna

®

•
•

Equipado com man6metros indicando as press6es de operagao de cada coluna
todos os componentes dos secadores sac de fomecedores localizados no Brasil, nao sao

importados e possuem similares nacionais;
•
material adsorvente utilizado nao 6 alumina ativada e sim peneira molecular, muito mais

segura quanto ao ponto de orvalho;
•
tratamento contra corrosao, este secador 6 fomecido para plataformas de petr6leo off shore,
tern protegao anti-corrosiva dupla -anodizarao e pintura epoxy.
0 sistema deve possuir 2 FILTROS COALESCENTES PURO 0,01 MICRON

Sistema de Bomba de vacuo:
0 sistema deve ser composto de reservat6rio de 500 litros, 2 bombas de vacuo com potencia de
48m3/h e painel de controle.
Capacidade nominal de 48m3/h paletas lubrificadas com reservat6rio de 500 litros
A tecnologia de palhetas rotativas 6 sin6nimo de uma construgao robusta e funcional. As bombas de

vacuo de palhetas rotativas R5 sao caracterizadas por urn design otimizado e componentes e
materiais perfeitamente sincronizados. 0 nivel de vacuo constantemente alto em operaeao continua
e garantido pela recirculagao do 6leo lubrificante e por uma precisao de fabricacao de dltima geracao.
Urn separador de 6leo sofisticado garante a utilizaeao eficiente do 6leo.

•\

grandes volumes de vapor. Uma valvula de retengao na flange de entrada evita que o meio
bombeado retorne ao processo de vacuo quando a bomba de vacuo e desligada. A R5 RA 0025/0040
F e acionada por urn motor el6trico padfao montado diretamente na flange com uma classe de
eficiencia lE3.

Observa?6es:
Sistema enchedor de cilindros tipo booster incorporado na usina psa com capacidade de enchimento
5 Nm3th - 150 bar.

®
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