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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃo DE
SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS VARIADOS,
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA.

\./

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:
04/08t2022
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EDTTAL DE PREGÃO (ELETRÔNrCO) N.OL3/2022
PROCESSO ADMINTSTRATM N" 414.404 / 2022

DATA DA REALTZ AçÃú 04 I OS /2022
HOR]íRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às O9:OO horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão - MÂ
www.licita net.com, br" Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPf sob n.s 01.612.338/0001-
67, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREçO POR

ITEM, empreitada por Preço unitário para atender à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, obletivando

v a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA NA PRESTAçÃO DE SERVrçOS DE EXÁMES DE
ULTRÂSSONOGRÂFIAS VARIADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DÂ SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBIICA:
04 de agosto de2O22 às 09h00min

Local da Sessão Pública: www.licitanet.com.br

O certame deverá ser processado e iulgado em conformldade com as disposições deste Edital e seus
Anexos, da Lei nq 10.52 0, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal ns 10.024, de 20 desetembro de 2079,
da Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.s 147,
de 14 de agosto de 2014 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.s 8.666 de 21
de junho de 1993.

É Pregoeiro, deste Município, fosé Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portaria na 103/2027 de
06 de iunho de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO E DA SESSÃO PÚBLTCA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br.

1,2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 04 de agosto de ZOZ2 às
O9hoomin, no site www.licitanetcom.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.1 constitui objeto deste PREGÂ0 a coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA NA PRESTAçÃo
DE SERVIçOS DE EXAMES DE ULTRÂSSONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINADO A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÂÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÂO - MA.

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
wtvwlicitanet-com.br e httns,'/srrcrrniradoriachao ma rrovhr/Íransnarencia,' e ainda
https://www6.tce. ma. qov br/sacop/muralsite/mural. zul
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2.4

2.5

2.6

2.3 A licitação será dividida em lotes, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao
licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações dêste obieto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as úItimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas iunto ao Setor de
Licitacões ou Delo e-mail colnmsr@smail.com.

As questões estritâmente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração.

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

'- 3.1 O. critério de julgamento será o de MENOR PREçO POR ITEM observada às especificações técnicas
constántes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUGNAÇÂO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

4.2

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

4.1.t As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Rua Sâo José,479, Setor de Protocolo, Centro, Sucupira do Riachão
- MA, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: cplpmsr(dgmail.com.

4.7.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois] dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.7.3 A pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.L.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÀO.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, eté 03 [tÍês) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico üa internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
cDlDmsr(íDsmâil-com.

4.2.7 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requÍsitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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DAs CoNDIçÕ ESPARÁ PARTICIPAçÃo xo rnncÃo

51 Poderão participar dê§te Prêgão os interessados que militem no ramo pertinente ao obieto
desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos;

5-2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Editar, bem como, a observância dos reguramentos, normi§
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas
condições enseiará no sumário IMpEDIMENTo da proponente, no referido certame;

5'3 Não cabe aos ricitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANExo (TERMo DE REFERÊNCIA);

5'4 como requisito para participação no PREGÃ0 ELETRôNICO o Licitante deverá manifestar, em
campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,
bem como a descritiva récnica constante do ANExo I (TERMo DE REFERÊNCIA);

5 5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
Iicitante às sanções previstas no edital e Leis Federais ne 10.520/02 eg.666/93;
5.6 Poderâo participar deste pREGÃo ELETRôNICo: somente poderão participar deste pREGÃo

ELETRÔNIC0, via internet, os interessados cuio objetivo social seja pertinente ao objeto do certame,
que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à
documentâção, e que estejam devidamente credenciadas, através do site hftps://licitanelcom.br/:
4.6.1 A participaçâo no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
al O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação fic arâ a cargo do Iicitante, que
poderá escolher entre os planos de Adesão abaixo:

Pâgira a

A concessão de efeito suspensivo à .impugnação é medida excepcionar e deverá ser motivadapelo pregoeiro, nos autos do processó dó licitaçao
As respostas aos pedidos de escrarecimentos sárão divulgadas pero sistema e vincurarão osparticipantes e a administração.

4.3.7
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a.1 - Para todas as empresas.

bJ O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5p da Lei na 10520 /02.

5.6.1 lndependentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem preiuízo da estrita

observância das normas contidas na legislação mencionadâ em seu preâmbulo;

5.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostâs serão de

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupira do Riaçhão - MA, em

nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitânte também é o único responsável pelas

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema EletrônÍco, ou pela sua eventual desconexâo;

5.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para

início da sessão pública via internet;

5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/:

5.6.5 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

5.6.6 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

Sistema, ou do Município de Monte Carmelo, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;

5.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para

imediato bloqueio de acesso;

5.7 Não poderão participar deste PREGÃO ETETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos

a seguir:

5.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seia sua forma de constituição1; empresas que estiverem

em recuperação iudicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores,

I NE - JustiÍcatrva para Vedação dê Consórcio: Considerando que é €to discricionário da Administração diante da âvaliação de aonveniência e
oportlrnidade no câso concÍetoi e considerando que existem no mereado divêrsas empresas com potencial técnico, pÍofssional ê operacional suíicierúe
para atender satisfatoriamente ás exigências previstas neste êdital, êntênde-s€ que é conveniente a vedação de participação de emFêsas êín 'consórcio'
no Pregáo em tela.

30 dias IMENSAL) 9O dias ITRIMESTRAL) 180 dias ISEMESTRAL'I 365 dias IANUAL)
R$ 134,00 R$ 224,00 R$ 305,00 R$ 440,00

w
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dissolução ou liquidação, Ressarva: É possível a participação de empresas em recuperação judiciar,
desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos
termos da Lei na.8666/1993. (TCU, Ac. B.Z7L/ZOtl-2a Câmara, Dou de04/tO/ZOLI);
5.7.2 Empresa decrarada inidônea para Iicitar ou contratar com a Ádministração púbrica;

5'7 '3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este
Municipio;

5'7 '4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão ou impedidas de Iicitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indiret4 na esfera
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficiar, pero órgão
que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. para verificação das
condições definidas nesta alínea, a comissão do pregão, promoverá a consurta eretrônica .iunto ao
Cadastro Nacional de Empresas tnidôneas e Suspensas_CEIS;

5.7.5 Empresas cu.jo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seia servidor público da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão _MA;

5 8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privative
do licitante.

5'8 1 os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação [e seus anexos), deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;

5'8 2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;

5 8 3 Não serâo aceitos documentos apresentados por meio de Íitas, discos magnéticos, firmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenücadas, sarvo quando expressamente permitidos no Editar;
5'B'4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
dos itens constantes da proposta de preços;

5'B'5 os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.8.6 o contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

5'a'7 os licitantes interessados em usufruir dos benefÍcios estabelecidos pela Lei Complementar ns
123 /2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos

$N
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demais avisos emitidos pelo pregoeiro ou pelo sistema eretrônico, nos momentos e tempos adequados;

6 DAAPRESENTAÇÃo DA pRoposTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

6'l os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema
(https://licitanet.com br/]. concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÂO exigidos no edital,
PTOPOStA COM A.,DESCRIÇÂO OEINLUAIE DO OBIETO OFERTADO-, iNCIUiNdO QUANTIDADE, PREÇO E A

MARCA ICONFORME SOLICITA o SISTEMAJ, até o horário limite de início da Sessão pública, horário de
Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, enüio, encerrar-se-á, automaticamente, a
etapa de envio dessa documentação;

\,, 6'2 As propostas cadastradas no sistema NÂo DEVEM C0NTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃ3 DA
EMPRESA PRoPoNENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

5 2'1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADÁ pelo
pregoeiro;

6 3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e Iances inseridos em sessão
pública;

6 4 o licitante deverá obedecer rigorosamênte aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de
discordância existente entre as especificações deste obieto descritas no poRTAL e as especificações
constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;

6 5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluÍdos todos os insumos que o
compõem, como despesas com mão'de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e

\-.quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Iicitação;
6 6 o envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

6'7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que hala alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, s 1e da
LC ne 123, d,e 2OO6;

6'8 Ató a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6'9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta;

6 10 os documentos que compõem a proposta e a habilitação do Iicitante melhor classificado somente

PétgSna 7
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serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
Iances;

6 11o Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como
acompanhar as operações no sistêma durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSI
LANCES

FICAçÂO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE

7 1 No dia o4 de ago sto ile 2022 às 09h0omin, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será\-' aberta por comando da Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

7 '2 o pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a propostâ ofêrtada
que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÂO DETALHADA Do oBJETo" do sistema, conÍiontando suas
características com as exigências do Edital e seus anexos fuodendo, ainda, ser analisado pelo órgâo
requerente), DEscLÂsSIFlcANDo, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7'3 Constatada a existência de proposta incompatível com o obieto licitado ou manifestadamente
inexequivel, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e entsio DESCLASSIFICARÁ;

7'4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o
mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta reieÍtada na fase de aceitabilidade;
7 '5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas

vdo certame pelo pregoeiro;

7'6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site
h ttps://licita net.co tn. br/. conforme Edital;

7'7 os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital;

7'a O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferiorou percentual de desconto superiorao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7 '9 o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre ôs lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor ofeÉa está definido no Termo de
Referência;

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa .ÁBERTo-, em que os

7
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licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçÕes;
7'11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 fdois) minutos do período de
duração da sessão pública;

7'12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de oz (dois) milutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários;

713 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente;

\/ 
7 14 Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço;

7'15 serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional [R$), com VALORES uNITÁRIos E ToTAIS
com no máximo 02 fduasJ casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANExo I - TERM. DE
REFERÊNCIA Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá
convocar no GHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores
arredondando-os PARA MEN0S automaticamente caso a Iicitante permaneça inerte;
7'16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;

717 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor

_-,lo lance;

7'18 sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o
valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou
reformulado pelo proponente;

7'19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
7'20 No caso de desconexâo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão Eletrônico, o
sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos Iances;
7'21 o pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem pre.iuízo dos atos
realizados;

7'22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (z4J vinte e quatro horas da
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site
https://licitaneLcom.br/;

7'23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema Eletrônico durante a sessão pública do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
7 24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção
do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
7 25 Nos casos especÍÍicos, em relação a itens NÂo exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadag uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automátÍca, onde:

7-26'7 o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empreszls de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esh 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 ns lz3,
de 2006 e suas alterações;

7 '26'2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5olo fcinco por cento) superiores a proposta melhor
classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7'26'3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encamiuhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
7 '26'4 caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

\-.ao prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5%o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;
7 26'5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7'26'6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;

7 '26 o disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;

7 '27 Em igualdade de condições, como critério dedesempate, será assegurada preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
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7.28.1 Produzidos no país;

7 .28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7'28'3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País (art 3o, § 2e, incisos II, III e IV da Lei n e 8666/93);
7'28'4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pêssoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na Iegislação;

7'28'5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

- _"' 
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seia obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. o pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance oferhdo
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

B DÂ ÂCEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8'1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinaÉ a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do arL 7e e no s 9e do arl- 26, do
Decreto 70.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o

\-.Jisposto no Capítulo X do Decreto LO.OZ4/ZOLq;

8'2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

B 3 Considera-se inexequível a proposta que aprêsente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido Iimites mínimo s, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

a'4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8 5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévÍo no
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sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;8'6 o Pregoeiro poderá convocar o Iicitante para enviar documento digital complemenhr, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horag sob pena de não aceitação da proposta.
86'L o prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
Iicitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro;
8'6'2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de ouuas
informações pertinentes, a exemplo de catílogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou' se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

. sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
8'6'3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
B'6 4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessâo, informando no .,chat', 

a nova data e horário para
a sua continuidade;

8'6'5 o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital;
8'6 6 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitânte para que seja obtido preço melhor;
B'6'7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
8'6 8 Nos itens não excrusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno pofte, sempre

.-lue a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrôncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n a 723, de 2o06,seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8 6 9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9 DA IIABILITACÃO

9'\ como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
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91'2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 7g92, que prevê, dentre as sançoes impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
9'1'3 caso conste na consulta de situação do Fornecedor a existência de ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9'1 4 A tentativa de burla será verifÍcada por meio dos vínculos socÍetarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros;

\- 
9'1'5 constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por Íâlta de condição de
participação;

9'1'6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts 44e45 da Lei Complementar nq 123,de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente;

9'1'7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habiliação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digitar, via sistema, no pra zo de 02 fduasJ horas, sob pena de inabilitação;
9'1'8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
9'1 9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicaçâo de cNpl/cpF diferentes, salvo aqueles
legalmente permiüdos;

,-) 1'10 se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
Íilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
9'1'11 Serão aceitos registros de cNPl de licitãnte matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes à certidão coniunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da união, emitida
pela secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no
próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o
documento comprobatório de autorização para a centralização.

DA HABILITAçÂO10

10.1
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proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especiarmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certamê ou a futura contratação;

10.2 A documentaçâo relativa à HABILITAçÂO pnÍ»tCa consistirá em:

10'2'1 No caso de emp^resário individual: inscrição no Regisho público de Empresas Mercantis. ,
cargo da lunta Comercial da respectiva sede;

10'2 2 No caso de socjedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
dóvidamente registrado na funtaComercial da respectiva sede.

10'23 Em se tratando- de Microempreendedor Individual - MEI: ceftincado de Condição de\/ Microempreendedor Individual - ccMEI. na forma da Resolução GGSIM ne 16, de 200g, cuiaaceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítiowww.portaldoempreendedo r.gov.br;

10.3 A dOCUMENtAçãO TCIAIiVA à QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA CONSiStirá EM:

10.3.1
expedida pelo distribuidor da sede da
igualmente da filial licitante, em data
pública deste pregão.

pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão

10.4

10'3'2 Balanço patrimonial e demonstrações con!âbeis do último exercício social, iá exigíveis e
apresentados na forma da rei , _registrado na Junta comercial do Estado e acompanhado da
[DHP) do profissional responsável técnico, em que esteiam registrados os valoies do ativo
circulante (ACJ e do passivo circulante (PC), indicados pela liciLnte, vedados a substituiçãopor balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da prrpo.t".

A documentação relativa à REGUIJIRIDADE FIscAL E TRABALHISTA consistirá em:

10 4'1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurldica - CNpI através do comprovanre
de.inscrição e de situação cadasEal,luntamente corn o quadro de sóiioãadministradores, emitidopela Secretaria da Receita Federal do Ministério da'Economia, comprovando pàssuir situaçao
cadastral ativa para com a Fazenda Federal, atualizada até 60 (sessenta) dias.

10'4'2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal. relativa ao domicílio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto
contratual.

10'4 3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de certidãocoriurh d" Débiro" 
""rrdro" 

, T"ibu,o" F.d"..i" 
" 

. Dirid, Á,ira d" fuoião. expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.4.4 Prova.de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o obieto licitado;
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10 4 5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal. relativa aos tributos relacionados como obieto licitado;

10.4.6 certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de serviço

10.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabarho, mediante aapresentação de certi4ão- Npgativa de Débitos trabalhistas (óNDT). no" t".áo" a" l"i ,nL2.440, de 07 de julho de 2011;

10.4.7.L Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da reguraridade fir"at 

" 
tráuatt irt , desde que atendidosos demais 

. .."1y.i"it?r - 
do.Edital, a[s) empresa(s) nesta condiião será(ão)

declarada[s) habilitada(sJ sob condição de regularizaçáo da aocumenáção,o p.rro
de 5 (cincoJ,dias úteis, prorrogávels por igual prazo, a contar do ,o,nárto 

",n 
qr"for declarado vencedor do certame, paã regularizaçâo da documentação, para

pagamento ou parceramento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidâo negativa.

10.4.7 'r.1 A não regularização da documentação no prazo estipurado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.10'4 8 Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal ou Estadual do licitante, dentrodo prazo de validade;

10'4 9 Alvará da vigilância sanitária emitido pelo Poder Público Municipal ou Estadual do licitante,
dentro do prazo de validade;

10.5 A documentação relativa à eUALIFICAçÃO TÉCNICA consÍstirá em:

. 10 5'1 Atestado de capacidade Técnica que a licitante já executou serviços compatíveis com o obieto da\v 
licitação;

1.1 Deverá apresentar ainda as DECLARAçÂO UNIFICADA:

1.1.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

L.2 Deverá apresentar ainda as DECLARAçÃO UNIFICADA:

1) Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constantê do Acórdão nq
7.7 93 / 201,1 do Plenário, também serão exigidos os seguintes documentos

1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ICEISJ do portal daTransparência, no sítio:
h ttD: ortaltra n DAIETCIA,sov.br /sa ncoes /cei ?ordenarPor= n o n're&direca =asC
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1.2. Cadastro Nacional de

disponível no
br

sítio:h

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade AdminPortal do CNl, no
istrativâ

sítio:
r en

nações por Ilícitos Administrativos TCU, no
lic

C e C

1.3. Cadastro Integrado de Conde
C b o u s- n

1.3

7.4

1.5

os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe deApoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

No iulgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substânciadas propostas, dos documentos e sua varidàde iurÍdica, mediante despacho fundamentado, registradoem ata e acessível a todos, atribuindo{hes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

3.ff:;:""ot,"nro 
das exigências consrantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do

o licitante provisoriamente vencedor €m um item, que estiver concorrendo em outro item, ficaráobrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências doitem em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena deinabilitação, além da aplicação das sanções cabÍveis.

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)item(ns) de menor(esJ valor(es) cuja retirada(iJ sejafmJ suficienie(s) para 
" 

náuitit çao áà ti.it nt"nos remanescentes.

constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declaradovencedor.

t.6

1.7

1.8

, APRESENTAçÃ O DA PROPOSTÂ DE
COMPTEMENTARES DE HABILITAçÃo

PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

2.2

2.3

2'7 Encerrada a etapa de lances, a pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item aitem ou um item por ricitante, para que este anexe no sistema a pRoposrA DE pnrçãíalusunl,
em conformidade com o último rance ofertâdo, devendo o ricitante anexar o documento.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habútaçao complementares, necessários àconfirmação daqueles exigidos.neste Editar e iá apresentados, o licitante será convocado aencaminhá-los, em formato digitar, via sistema, no prazà de o2 (duas)horas. sob pena dàinaui;taçao

o licitante deverá anexar a proposta de preços Âiustada, num prazo de até o2 (duas) horas decontados da convocação.

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta arustada por meio do e-mair:cplpmsr(Pgmail'com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato coma pregoeiro para confirmar o recebimento do à-mail 
" ào .uu .ont"úào. a pi"g"ài- 

"a, *responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em viràde"de problemasno servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão - MA quanto do 
"mis'sor.

2.4

ür!'
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2.5

2.4.1

2.4.2

2.5.4

,((

2.5.6

2.5.7

2.5.8

A.fimde aplicar o princípio da isonomia entre as ricitantet após transcorrido o prazo de 02
[duas] horas, não serão considerados, para fins de análise, sol qualquer alegaçãJ, ; ;;;; ;,
Proposta de Preço, sendo realizado, pela pregoeiro, o registro dà nãá aceitaiaá da proposú.

2.4.7.7 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o ricitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e_mail, prorrogação do mesmo.

2'43 se a proposta não for aceitáver ou se a LICITANTE deixar de enviar a proposta de preços
atualizada ou não arender às exigências habilitatórias, a pregoeiro nesimssrptcnú u
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ôrdem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

A proposta deverá conter:

25.t propostâ de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena ae aesctassiRcaçao
da propostâ;

2.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em argarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionáiia;

2.5.3 indicaçâo/especificaçãoprodutosemarcai

A apresêntação da proposta implicará na
estabelecidas neste edital e seus anexos.

plena aceitação das condições

pra3o.d1 validade da proposta não inferíor a 6O (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art 69, s Ze
combinado com o artigo 66, s 4a;

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional [Real), com até duas
casas decimais [0,00).

A propostâ, enviada exclusivamente por meio do sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

A Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que nâo esteiam craras, bem como de soriiitar documentos cómplementares
que iulgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

A propostâ apresentada terá que refletir preços equivarentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

2.5.9
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2.6

3

3.7

3.2

A Prefeitura Municipal poderá-solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da propostapor até 30 (trinta) dias' Neste caso, tanto a solicitação quanto I aceitação serão formuladas por escrito,sendo facultado ao ricitante re.cusar ou aceitar o pódido; entretanto, no caso de concordância, aPROPOSTA não poderá ser modificada.

DO ENCAMINHANDO DA DOC

4.1

4.2

-4.3

4.4

4.5

UMENT

A documentaçâo constante no item 10, caso soricitada, deverão ser encaminhadas em originar oucópias autenticadas,,untamente com a proposta final também original, no Dlazo[iáximo de 03 (três)dias úteis. contados da soliciração da pregoeiro no ,i"t"m, ei"t.õni.o, noÇiinffi'ãffi: Rua Sãofosé' 479 - centro - SucupÍra do Riacháo- úA. Aos cuiaaaos aã oepartamentJde Liciúçoes ãiontratose o pregoeiro responsável: fosé Warlen Barbosa da silva. o envelope contendo os documentos deveestar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individu;1, númer; d;aNpy, n-,iir".o u rnodo Pregão Eletrônico.

consideradas cumpridas todas as.exigências do edital quanto à apresentação da documentação dehabilitação e proposta final pero licitãnte crassificaao Jm f.imeiro lugar, o pregoeiro o declararávencedor.

ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor rance para apresentar suadocumentação de habiritação e, se necessário, ouservaaa a àráem crescente de p."fo, J. 
"uto.u" 

ao"demais lances, desde que atendam ao critório a",.uit úniaaae estabeleciáo i"ro 1r"t.u-"ntoconvocatório, ou poderá revogar a Iicitação.

Declarado o vencedor, a pregoeiro abrirá prazo, durante o quar, qualquer ricitante poderá de formamotivada, em campo próprio do sistema, mànifestar sua intenção de recorrer.

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

uma vez aceita a intenção de recurso.será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação dasrazões de recurso, ficando os demais ricitantes, desde lógo intimadoi paia, querendo, JpÀentarem ascontrarrazões em igual prazo, que começará a contar dá tórmino do prazo'd, .""oa."nt", sendo{hesassegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico viainterneL

O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeiro terá até 5 (cinco] dias para:

4'6'7 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazoestabelecido;

!62 motivadamente, reconsiderar a decisão;4.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

4.6

ürP

\sâ- tY xp./
I
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o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatâda a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competenteadjudicará o objeto e homologará o processo ricitatório para determinar a contratação.

Não havendo recurso, a Pregoeiro adjudicará o objeto ao Iicitante vencedor e encaminhará oprocedimento à autoridade superior para homologação.

,,í "-r--XI)
,.qn tÍ xe./\::3otl2l

(

5

4.7

4.8

4.9

(1

S.Z

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública podeÉ ser reaberta:

5 1 1 Nas hipóteses de provim€nto de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anurada a piópria sessão p,iuii.à, riir"çao ".que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

5'l'2 Quando houver erro na aceitâção do preço melhor classiÍicado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contràto, não retÍrar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1s dá LC na Ln /2006.Nessas hipóteses, serão 

. 
adotados os procedimentos imediataÃente posteriores ao

encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

5.2.7 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (..chaf,) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

5.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no slcAF., sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

) DÂADJUDI cAÇÃo E HOMOLOGA çÃo

6.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

6,7.1 se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, seÉ
examinada a documentação do segundo proponente classificaão, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declaraào vencedàr e a ele adjudicado o'objeto da
licitação.

A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do obieto áo proponente vencedor pela pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competenae.

6.2.1 A homologação do resultado destâ licitação não obriga esta Administração à aquisição do
obieto licitado.

Página 19
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7 DO PAGÁMENTO

7_7

7.2

I DÁ D0TAçÃO OR

8.1

4.2

o. -,

8.4

8.5

8.6

çAMENTÁRIA E REA

os pagamentos serâo efetuados em- até 30 ftrinta] dias, contados a partir da apresentação da NotâFiscal, acompanhada pela ordem de serviçàs fqúando houverJ, devidamente'assinãaã peto riscatdesignado pelo Município e acompanhada ainda das cND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERdL e após orecebimento definitivo do objeto, através de transferência eretrônica pr.u , .on,u Àáncaria aaCONTRATADA Índicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá.apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, cERTIDÃo ESTADUAL,FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscar será motivo de correçâo por parte daadjudicatíria e haverá em decorrência, suspensão dá prazo de pagamento até que o pioút",na 
"u1"definitivamente sanado.

JUSTE DE PREÇOS

Durante a vigência do contrato, os valores não serão rearustados.

somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo6S,ll,"d" daLei8.666/93.

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que nâo configurem área econômica
extraordinária, tampouco fato previsÍvel.

os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao setor de protocolo daPrefeitura Municipal.

somente serão analisados os pedidos de recomposição de varores que contenham todos os
docum_e_ntos comprobatórios para a referida recompàsiçáo, conforme disposto no À.tigo ás, u, "a,, a,LeiA.666 /93.

os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado(conforme o caso) e publicaçâo do Termo áe Aditamento.

9 DAREVISÃODOSP REçOS

9.7

9.2

o gestor responsável pela contrato deveÉ acompanhar, periodicamente, os preços praticados nomercado para os bens registrados, nas mesmas conàições de fornecimento, podendo, paia tanto, varer-
se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o gestor deverá convocar o forneced'or visando à negociação pâra a iedução depreços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

Frustrada a negocíação, o fornecedor poderá ser liberado do compromlsso assumido, desde que

Página 20
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comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução,

10 DASPENALIDADES

10.1

70.2

10.3

-10.4

10.5

10.6

10.1.1

L0.7.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.7.6
t0.7.7
10.1.8

comete infraçâo administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

nâo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quandoconvocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentôs exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

considera-se comportâmento inidôneo, entre outros, a declaração farsa quanto às condições departicipação,.quanto ao enquadramento como ME/Epp ou o conluio entre os ricitantes, em quarquermomento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

o licitante/adludicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anterioresficará sujeito, sem preiuízo da responsaúilidãde civil e criáinal, às seguintes sanções:

10'3 1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuÍzos
_ ^ - _ glgnificativos ao objeto da contratação;
10'3 2 Multa de 10o/o (dez por cento) soLre o varor estimado do(s) item(sl prejudicadofsJ peraconduta do Iicitante;
10 3'3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública Municipal peloprazo de até doÍs anos;
10 3 4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredencíamento no StcAR peloprazo de até cinco anos;

Declaração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administração pública, enquantoperdurarem os motivos determinantes.da punição ou até que seja promovida á reabiritaçáo perante aprópria autoridade que aplicou a penalidaáe, qúe será concedidá sàmp." qr", cont.uúãã ."r.u."i. ,Contratante pelos prejuízos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

se, durante o processo de aplicação de penaridade, houver indícios de prática de infraçãoadministrativa tipificada pera Lei ne r?.846, àe 1e de agosto de 2013 (Lei anu.àrrupçao;, como atolesivo à administração pública nacional, cópias do pro.u-r"o 
"d-ini"t uiir" n""""rà.iiJã'iuraçao uuresponsabilidade da empresa deverão ser ru-àtid"" à autoridade competente, com despachofundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ouProcesso Administrativo de Responsabilização _ pAR.

A apuração e o iulgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo àAdministração Pública nacional nos termos da Lei ns 12.846 / 2013, seguirão 
""u 

.ilà 
-no..nrt 

n,unidade administrativa.
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10.8

10.9

10.10

o processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administ-ativosespecíficos para apuração da_ocorrência de danãs 
" 

p.";rlr* à Administração pública Municipalresultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídi.r, ãoni à, ,", 
" 

participação de agente púbrico.

caso o valor da multa nâo seia suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,o Município poderá cobrar o valor remanàscente iuài.i"l'r"'ni", .onrorme artigo 419 do código civil_

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo queassegurará o contraditório e a ampra defesa ào ricitante/adjudicatário, oúservanàr-." , pr"""air"rr,previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

10 11 A autoridade competent€, na.aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condutado infrator, o caráter edu'ativo da pena, bem como o dano causado a eaÁinLiraçao, observado o\r princípiodaproporcionalidade.

10.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11 DA REVOGA çÃo r auullçÃo

11.7

77.2

11.3

71.4

Y.1.5

11.6

17.7

11.8

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de sucupira do Riachão- MA o direito de revogar a licitação porrazões de_ interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente compro]rrao, ou 
"nura_r,em virtude de vício insanável.

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos quediretamente dele dependam.

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicaráexpressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do procedimento de ricitação não gera obrigação de indenizar pera Administração.

A rulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurÍdicos que ocontrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demaisinteressados.

A revogação ou anu-lação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditórioe a ampla defesa, e formarizada mediante parecer escrito e devidamente funda;entado. 
-----

A.au.toridade competente para anular ou revogar a licitação é o prefeito Municipal de sucupira doRiachão- MA.

12 D.A FRAUDE E DA CORRUPçÃO

As partes declaram conhecer a: ngrma: de prevenção à corrupção previstas na legislação bras,eira,denEe elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fàãerat ne a.429 /1992), a Lei Federar ns
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13 DASDISPOSI çÕEs cERArs

13.1 No caso de alteração deste Editar no curso do prazo estabelecjdo para a rearizaçãodo pregão, esteprazo será reaberto, exceto quando, inquestionavermente, a alteráção não afeta'r á io.mrtrçao aa"propostas.

É obrigação da proponente ohservar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certamee comunicados oficiais divulgados conforme item ãnterior, ler e interpretar o conteúdo destes,desobrigando totalmente o órgão licitador, por inte.p."tuiàu" 
"..oneas 

ou inobservâncias.

A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de con ato ftelefone/endereço eletrônico (e-mailJ, para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo odecurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atoscomunicados, os quais serão considerados récebidos, nâo lhe cabendo q*rqr"i"r"gaào de nãorecebimentos dos documentos.

o pregoe_Íro não se responsab izará por e-ma s que, por qualquer motivo, não forem recebidos emvirtude de problemas no servidor ou navegador, tanio do Município de íucupira áo Àúcrrao _ruaquanto do emissor.

lncumbirá ao Licitante acompanhar as operações no sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônusdecorrente da perda de negócios diante da inobservância ãu qurtqu". mensagem enviada e emitidapelo Sistema ou de sua desconexão.

caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessãopública, e permanecendo acessíveis 
"o. 

ri"it rt"r] os lanÀs continuarão sendo recebidos, sem oprejuízo dos âtos realizados.

Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão púbricaserá suspensa e só poderá ser reiniciadã após dÊ.o..ào, no mínimo 24h (vinte e quatro horasJ, apósa comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁSUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibiridade nosistema que impeça a rearização do iertame na daú e horário marcado, , ."r"ão 
-f,iiti., 

"".aau.tomaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido nesteEdital, desde que não haja comunicaçãà do pregoeiro em contrário.

73.2

13.3

13.4

13.5

L3.6

'13.7

13.8

1},\0

I I
\t". tÍ "op,/\::-t,-j-,.

12'846/20.73.e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma daspartes poderá oferecer, dar ou se comprometer a daa, , qrà,n qu", qre seja, aceitâr ou se comprometera aceitar, de quem quer que seia, tantà por conta p.áp.ia qurnto por intermédio de outrem, qualquerpagamento, doação, compensação, vantagens finan."ir". ou b"n"ií.ios inaeviaos ãe quàriuã. 
"rpo"i",de modo fraudulento que constituam p-rática ilegal ou á" .o..upçao, bem como de manipular oufraudar o equilíbrio econômico financôiro ao p.ã""nà .ànr.rro, seja de forma direta ou indiretâquanto ao objeto deste contrato, devendo garàntir, ainda que seus prepostos, administfadores ecolaboradores ajam da mesma forma.
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13'10 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistasao saneamento das propostaq a sessão pública somente poderá ser reiníciada med-iante aviso préviono sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e 
" 
o.o.rãr.lr!g;;ü;ludu 

"mata.

13'11 Para dirimir, na esfera iudicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro daComarca de São foão dos patos- MA.

73.72 Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro.

13.13 I este Edital, todos os fins e os Anexos:

Sucupira do Riachão -MA,ZLde julho deZ0ZZ

Luara Lima Porto Caryalho

SECRETÁRIA MUNICIPAT DE SAÚDE

ANEXO I Termo de Referên Técnicas e Co deFcla -
ANEXO II Modelo Padrão de osta Comercial;
ANEXO III Modelo de Unifi
ANEXO IV Contrato

Pâgina 24
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EDITAT DE PREGÃONA 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 414.404 /2022MODALIDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO PoR ITEM
REGIME: EMPREITADA PoR PREÇO UNITARIO

oBfETo; coNTRATAçÃo DE EMPREsA EsPECIALI aADANA pREsrAçÃo nr sERvrços DE ExAMEs DEULTRASSONOGRAFIAS vARIAn-os, DESTINADO A arÉunrn As NEcEssIDADEs DASECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

ANEXO - I

Termo de Referência
ESPECIFICAçOES rÉcNIcAs E coNDIçÕEs DE nRESTAçÃo DE sERvrços

r - DESCRTçÃ0:

7'L' constitui objeto deste certame coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA pRESTAçÃ,
DE SERVIÇOS DE EXAMES DE UTTRASS-ONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINADO A ATENDERAs NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAT, níseün-t oriücuprRA Do RrACHÃo -MA, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas:

oRçAMENTO SIGILOSO.

Ir- PRAZO, FORMÂ DE EXECUÇÃO:

2'1' Os serviços deverão ser realizados na sede do.município de Sucupira do Riachão - Ma, tendo em vista aagilidade e urgência quando solicitados pelos órgãos àãsrriau do município que utilizarão os serviços,

2'2' Nos preços propostos para os serviços deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, impostose todas as demais despesas decorrentes da-realização do serviço contratado, indicado na ordem deserviços' e se darão de forma parcelada fsem ônus deLntrega),, pá.ti. da data de assinatura do contrato;

Página 25

ITEM EXAMES / SERVrÇos QUANT.
ANUAL

1 TOTALTUL NRASSO OG RAFIA AB MDO NAL 200
2 LTRASSOU N Go RAFIA DAS MAMAS 2003 UTRASSO REÓN Go DRAFIA TE I ID E 1004 RAFIA VICATUL NRASSO AG P 250
5 SVAGLU NTRASSO oG RAFIA TRA N AN L 500
6 ROTALLU TRASSO NOG RAFIA D BA oLSA ESC 150

ULT NRASSO Go FIRA A DA PARE ED BA MDO NAL 300
B LU NTRASSO oG RAFIA AB oD M INAL 300
9 ULTRASSO NOGRAFIA G ESTACI ONAL 500

{t!rA,
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3.1. A PRESTAÊ{O DOS SERVIçOS DEVERÁ OCORRER DA SEGUINTE FORMA:

31'1 os serviços deverão ser prestados pela empresa vencedora, na sede do município de sucupira doRiachão - MA' ou se necessário realizar os'serviços em outro local, arcando càm as despesas dedeslocamento dos pacientes, sem ônus ro .uniárpio, com a autorizaçao ãá.ã.."t.i" ou órgãovinculado a saúde municipal, em, virtude da especificidade do objeto 
" 

d;.u.ior;i;rção de recursoshumanos e financeiros, em prol da eficiência admini.r."tir".

3'7'2 os exames deverão ser realizados no estabelecimento da proponente vencedora e somente

ff"l;?""_il:.""tuados 
mediante autorização formar da seáreária d" sr;à;;; Sucupira do

3'1 3 A proponente deverá dispor de toda estrutura e equipamentos necessários à realização dos exames.

3'7'4 Para os exames consÍderados de rotina o atendimento. devená ser em até 4g (quarenta e oito]horas após o agendamento, e para os exames ae urtànciaTemergência o atendimento deveÉ serimediatamente após o agendamento.

3 1 5 A empresa vencedora deverá manter profissional de sobreaviso para atender as emergências emferiados, finais de semana, bem como iora do horário comercial.

3'1'6 os resultados dos exames deverão ser entregues ao interessado e/ou à Secretaria Municipal da saúde.

ITI _ DA ENTREGA:

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Os laudos.devem 
.ser entregues 

1o 
malimo em 0Z (dois) dias úteis após a realização e parapacientes internados e para casos de urgência o prazo par" á entr"ga é a" à+ luinte "quái-fr,o.r.após a realização.

A CONTRATADA determinará o horário diário de atendimento para os exames considerados derotina, observando-se a quantidade mínima de 04h00 dürias,-em dias úteis 
" 

pu.u or-À"r-o"terá um prazo máximo de 24 horas, considerando-se o, áiu" ,it"i" pu., 
"na*g, 

à" ."ri"",ir"laudo do exame. serão considerados exames rotina aqueles nao grafados como emergenciar peromédico solicitânte e agendados de comum r"o.ao'"nti" , contratada ê o paciente ou seuresponsável.

Para os exames considerados de urgência/emergência a contratâda deverá efetuá-ros em qualquerhorário e seu laudo entregue no- máximo" 
"n, 1- 1u,,r; hora. Serão considerados deurgência/emergência aqueles que o.médico assim dur.r"u".,i.rndo o médico solicitante responsávelpela definição do caráter de urgência/ emergência

31 10 Nos casos em que o laudo médico suscitar dúvidas pelo profissional solicitante, este deveÉcontatar com o prestador do serviço para escrarecimentos e, se necessário, o exame deverá serrefeito sem nova cobrança ou qualquàr custo adicional;

3'1' 11 os prestadores responderão exclusiva e integralmente,pela utilização de pessoal para a execuçãodo objeto contratado, incruídos os encarg"os trabarúistas, p."uia"o.iã.i*,]ã.]"ir, rir."i" 
"
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comerciais resultantes de víncuro empregatício, cujo.ônus e obrigações em nenhuma hipótesepoderão ser transferidos para a SecretariJM unicipui du Srúd".

3'1'12 oflrestador contratado ficará suieito à auditoria da Secretaria Municipal de saúde durante a vigência

3'1'13 o contrato poderá ser,rescindido a quarquer tempo, quando o contratado deixar de cumprir asobrigações nele inseridas.

31 14 os serviços serão ímediatos a contar da data de assinatura do Termo de contrato e recebimento da

3J*i.0" 
serviço, parcelado conforme solicitaçãá e autorização por escrito para realização dos

rv- CONDIÇÕES DE RECf,BIMENTO DO OBJETO:

4.1 Os obietos deste edital serão dados como recebido conforme:

a' Recebimento Provisório: Â partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnicodo Departamento solicitante, responsável pelo Recebimenià terá um prazo de 24 (ünte e quatro) horasútêis pare conferência da Nota iriscal, daã de validade Jos proautos, lote, quantidade, bem como verificara conformidade do produto com o solicitado na Nota de Empenho. cu.o o.o..rÀ Ji*igãn.ir. entre o bemsolicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeitáJo e solicitar a reposição num prazo de 24 {ünte e quatro)horas contados do recebimento da notifiáação formal pela Càntratada.

b. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório damercadoria/serviço e estando todos os produios/serviços em conformidade, o fiscal responsável peloRecebimento atestará na Nota Fiscal 
-o 

recebimento' definitivo un"u.inú"ráo 
-á 

mesma para ostramites Iegais de pagamento.

c' A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimentodefinitivo da mercadoria ou qr" u r"r.u urteja em conformidade com a úota áe Émpenho/ordem de
\_ serviço.

d Administração reiei+ará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o dispostoneste Termo de Referência. se, após o rácebimento prãvisório, .on"otur-r" qr" os fornecimentosforam realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedoraserá notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correÉo necessária.

V. JUSTIFICATIVA PARÂ CONTRATAÇÃO

5'1' o presente termo busca garantir a realÍzação de exames de ultrassonografia variados. Desta forma, busca-se suprir as necessidades dapopulação do Município usuária do sist"r" tíri"" a" sr,iJ" (susJ, atendidos emserviços na Rede Básica de saúde. A contratação se faz necessária pu., ,t"nau. ,* puàna". assistidos naatenção básica, gestantes, pré-natal, e em tratamento que necessitam destes tipos de exames, no intuito deobter diagnósticos precisos e- consequentemente pràvidenciar o melhor ,Àt"a""," nos pacientes daSecretaria Municipal de Saúde de Sucufira do Riachãà - Ma.

ú,À

(
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A Ultrassonografia (USG), também conhecida como ecografia trata-se de um exame não invasivo, que fornece
imagens dinâmicas, que focam os tecidos moles e as estruturas do corpo. É uma técnica amplamente aplicada
na prática clínica devido ao seu relativo baixo custo, segurança, rapidez e ausência de exposição à radiação. É
realizado através de um transdutor colocado sob a região do corpo a ser exami nad,a, capaz de tansformar os
ecos refletidos pelo interior do corpo humano em sinais que serão decodificados eletronicamente em uma
imagem.

5.2. Conforme determinação constitucional estabelecida no artigo 37, inciso XXI, regulamentada pela LeÍ
Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações, impõem-se à Administração Pública o dever de
licitar. A modalidade de Licitação recomendada é o Pregão. Entende-se o Pregão Eletrônico como a
modalidade mais compatível com o objeto desta contratação, permitindo que a garantia da isonomia e seleção
do prestador de serviço que ofertar os melhores preços e condições.

5.3. A quantidade requisitada está de acordo com a demanda a ser utilizada durante um ano.

5.4' Para obter o custo para elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com fornecedores do
ramo e na apresentação de valores considerados altos comparados ao contrato vigente, foram descartados.
Os documentos comprobatórios dos valores estimados encontram-se em anexo no processo. O valor estimado
para a contratação esüá definido por item de serviços afins.

PrGfclturo retunlclpol dô

SIJCI.'PIRA
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EDITAL DE PREGÃO N9 013/2022
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NA 414.404 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME: EMPREITADA PoR PREÇO LTNITÁRIO

oBfETO:

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigaúrio por todas as licitantes)

(papel ümbrado da licitânte)

Ínformar valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta] dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
dE PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital eseus anexos.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DEEXAMES DE ULTRÁSSONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINÀDO A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÂO-MA

A empresa esrabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
!9lr"o, inscrita no cNPf sob nn -.-....j.-..:.-..., neste ato representada por ............................., cargo. RG...,..........,...,CPF -"'-'- -", (endereco). vem por meio desta, apresentar iroposta de preços ao Edital de pregão Eletrônicone.0l.3 /2022 e-m epigrafe que tem p_or obieto a lmplantação de CoNTRATAÇÃo nA SúpnÊiA espEC,ALIzADÁ
11 LtE-sflljo DE sERvlÇos DE-EXAúES os uLrRAssoNôcRAFTAS vARrADos, DESTTNAD3 A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPÍRA DO RIACHÀO - T,TE,-".atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

,.......... de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Pâgina 29
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EDITAL DE PREGÃO NE O13/ZO2Z
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N 9 474,4 04 / 2022
MODALTDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME: EMPREITADA POR PREçO UNITÁRIO.

OBJETO

ANEXO - III

MODELO DE DECLARAçÃO UNIFICADA
(papel timbrado da ticitante)

Á pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachâo -MA Estado do Maranhão
PREGÃO ELETRÔNICO N9 013/2022

Pelo presente instrumento, a empresa..................,,...-., cNpJ ne ....,........,........, com sede na
representante legal infra-assinado, que:

CONTRATAS{O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE EXÂMES DEULTRÁSSONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - M;

[ ) Declara, sob as penas do artigo 299 do código penal, que se enquadra na sifuaÉo de microempresa, empresad: Pglleno pofte ou cooperauva, nos t€rmos àa Lei complementar ne 123/06,alteradapela Lei complementarne L47 /L4,bem assim que inexÍstem fatos supe.venientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso x)/ülll do arl 7e da constituição Federal, não empregamosnenores de dezoito anos em trabalh.o noturno, perigoso ou insalubre e nem menores dL dur"sruia anos, em qualquervtrabalho, 
salvo na condição de aprendlz, a partir àos q'uatoã ànàs oe idade, em cumprimento ao que determina o incisoV do art. 27 da LeÍ no 8.666/93, acrescida pela Lei ne 9.g54/g9.

2) Declaramos, para os fins que até a presente datâ inexistem fatos supervenientes impediüvos para hâbilitação nopresente processo licitátório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar o.o..en.iur po'ri".io.u..

3] Declaramog para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão pútrlico de qualquer esferade governo, estando apta a contratar com o poder público.

4.] Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor oudirigente de órgão ou enüdade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso li-l,'do artigo e. aa lei n"4.666, de2l de.iunho de 1993.

5) comprometo-me a manter durante a execução do conkato, em compatibilidade com as obrigações assumidagtodas as condições de hâbilitâção e qualificação exigidas na licitação.

.,,.., através de seu

6) Declaramos, para os devidos nns de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos Iicitatórios,
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......... de 2022,
Local e Data

201''

Portadorfa) do RG sob 1a e cpF ne cuja função/cargoé"""""""""""' "(sócio administrador/procuradorToiretorTetcl, responsávet pela assinatura do contrato.
7) Declaramos' para os devidos fins que em caso de qualquer comunicafro futura referente e este processolicitatório' bem como em caso de eventual iontratação, concordô que a Ata de Registro de preços/contrato sejaencaminhado para o seguinte endaeço:

E-mail:
Telefone: Q

B) caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao sistema deProtocolo deste MunicÍpio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9l Nomeamos e constituímososenhor(a)..............................-..-.....,_portador(a) do cpF/MF sobn.a.........,....................,...., paraser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Éegistro àó p.;;;;/contrato, ..re."niu ao pregãoEletrônico n'e Ne 013/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento\/ convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de preços/contrato.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE pREGÃoNe 073/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 41,4.404 /2022
MODALIDADE: PRECÀO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR |TEM UNITÁRIO

oBfETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINADO E ÀiETVOEN AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE DE sucuplRA oo nlecgÃo _ ua

ANEXO - IV
MINUTA DO TER]T,ÍO DE CONTRATO

01- DAS PARTES

1'1'MUNICÍPIO DE SITCUPIRÁ DO RIACHÁO, ESTADO DO UeneuuÁo, pessoa jurídica de direiro púbtico, inscritano cNPr sob o ne ,úJoooooooooooÕ§oom(, com sede na Rua são rosé, ne47g, cunt o,-cgp, 65.66g-000 _Sucupira do Riachão/MA" 
-neste 

ato representada pela S"."uti.ir ' -Municipal 
de

ryosr..''''..,brasi]eiro,portadordaiéd,l"d"taenúoàeRGsobon9'.....ssP/""" inscrito no cPF sob o n ....., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado,simpl esmenre, coNTRATANTE;

1'2"""""', pessoa Jurídica de dlreito prlvado, inscrita no CNPJ ne ...., representada pelo senhor (a)portador (a)do R. c. N' ...... ssP/.....,residente ê domiciliado (a) na Rua ...., ns .., cidade de ..... - ...., doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.

O2- DO SUPORTE I.EGAL
2'1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal ne 10.52o/02 subsidiariamentepelo Decreto ne ol2/2o2o, de 20 de Novembro de zo2o, subsidiariamente com a Lêi Fedeml ne.a'666 /94 e ainda Lel complementaÍ ne Lz3 /2006 eLicitação pREGÂo ELETRoNIco Ne 0* * /zoz2, do üpoMEN,R PREço poR mEM, sob o regime de EMpREITADA poR pREço UNITÁRIo- processo\' Administratlvo na '***** /2o2?- e convenções estabelecidas neste lnstrumenío, bem como nas normasinerentes à matéria e ainda no dito certame.

03. DO OBIrto

3'I-CONSTITUI oBJETO DO PRESENTE CONTRATO conhataÉo de empresa para ******r*r.**r:r,r*:Ff:r,**:l*,r:r
destinado as secretarias municipais de sucupira do Rlachão- MA, em coriormidade com Anexo I (Ter;;de Referência) e proposta de preço, du Li.iturte;

3'z- Paft a execução do objeto deste contrato, deverá a CoNTRÂTADA obedecer às instruções e orientações do setorda secretaria Municipal ds +***+****---' 
nala 9 nel cumprimento ora contratados. os serviços deverão serprestados pela empresa vencedora, na sede do municÍpio de sucupira do Riachão - MA, por funcionáriosdevidamente idêntificados, sem ônus de deslocamento pára o municÍpio, ou, se necessário realizar os seryiçosem outro local, somente com a autorização da administração pública, fazendo a retirada no município, emvirtude da especificidade do objeto e da racionalização de recursos humanos e financeiros, em prol da eficiênciaadministrativa.

s§
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os serviços serão imediatos a contar da data de assinatura do Termo de contrato ê recebimento da ordem de serviço,parcelâdo conforme soricitação e auto.rr"çao po. 
"...iio 

pàra reatizaçao dos exames.

04- DO REGIME DE EXECUçÂO
4'1' os fornecimentos serão feitos em conformidade com os termos da Licltaçâo, pregão Eletrônlc o n" *r*/zozz, dotipo MENoR PREço PoR mEM, de execução indireta sob o regime de EMPRETTADA poR pREço uNITÁRro,nos termos estâtuldos pelo Art. 06, Inciso VIII, allnea ,.a,, 

da Lei ne g.666/93.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5'1- o presente Instrumento contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelasecretária Municipal, concernente à Licitação instaurada na modalidade pregâo Eletrônic o n" *xx/zoz2-

Processo Admrnistraüvo Íf **+'+**** /2022 e de conformidade com os ditames da Lei ne g.666/93 ealterações posterlores.

6- DO VALOR
6'1-0 VÁLOR GLoBAL, para o Fornecimento dos obietos, para Secretaria Municipal de ***,r*********, objeto desteContrato no valor ae R$ --_(._-__..).

07- DOTAçÂO ORçAMENTARTA
7'1- As despesas decorrentes deste procedimento correrâo à conta da seguinte Dotâção orçamentária;

1501 - Fundo Muntcipal de Saúde:

O8. PRAZO:
8'1-o PRAZo de vigência do presênte contrato s erá de atê n ./*/zo}x" cominÍcio na data da assinatura, podendoser prorrogado se necessário, somente medianteAditivo contratual, nos termos estabelecidos pela I€l Federalne 8.666/93 e alterações posterlores;
8'2'o prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissão da respectiva ordem de serviços;

a-J- os prazos de inÍcio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demaiscláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorramalguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
a) AIteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisÍvel, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente ascondições de execução do contrato;
c) lnterrupção de execução do contrato ou diminuiçâo do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;d) Aumento das qüantidades inicialmente previstas no contrato, nos rimites permitidos pela Lei;e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Ádministração em documentocontemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da administraqão, inclusive quanto aos pagâmentos previstos de queresulte' diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuÍzo das sanções legaisaplicáveis aos responsáveis.

09. DAS CONDIçÕES DE PAcAtr,tENTO
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9'1- os pagamentos serão eFetuados através de transferência eletrônica diretamente na contâ corrente doCONTRATADO na Tesouraria da COI{TRÂTAME;
9'2' Os Pagamentos serão realizâdos conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias conhdosda data de emissão da nota ffscal (DANFE), condicionados a ordem de servlço devldamente atestadospelo setor competetrte,
10- DO REAJUSTAMENTO
10'1- os preços dos obretos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigênciâ dêste contrato, deacordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinentê à matéri4 rêssalvados os casosestipulados neste contrato;

10,2- No caso de prorogação do Contrato, só poderá haver reaiustg se existir acordo entre as partes, nuncacontrariando, qualquer que for algum Índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.11- DAS PENÁLIDADES
r1'1" Pelo inadimplemento total ou parcial do presente contrato, ficará a GoNTRATADA sujeita às seguintes\,' penalidader a critério do CONTIIATÁNTE, garanflda a prévia defesa:
11,1.1- Advertênciaj
11.1.2- Multas;
11'1'3- suspensão temporária de participação em Licltaçâo e impedimento de contrâtar com â Administração peloprazo de 0B (oito) meses;
11'1'4' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivosdeterminados da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação perante a ç6NTRÂTANTE.
12. MULTAS
12'1' Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que oCONTRÁTAME caberia obviar, a CONTRÁTADA incorrerá nas seguintes multas:
(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,010á (um centésimo pôr cento] do valor atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de 10á (um por cento) do valor atualizado do contratoi
b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b.z] - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo ao_ Ã ,orlnug manuais, instruções eespecificações;

\ú,2- 
As multás estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulaüvas:

12'1'3' A CoNTRATADA terá o limite de 03 (trêsJ dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgãooficial, para recolher a multa aos colles do MunicÍpio;
12'1'4' os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo miáximo de 0s (cinco) dias úteis, nas condições

do ArL 109, Inciso I, alínea ,,f da Lei n e A.666/g3.
13. DA RESCISÂO

13'1' Constitui motivo para rescisão deste contrato os lncisos de I a xvll do ArL 78 da Lei na g.666/93, atualizada pelaLei nq 8.883/94;
13.2.- A rescisâo do presente Contxato poderá ser:

a) Amigável ' por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que hajaconveniência para o CONTRATANTE;
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a xll

e XVII do Arr 78 da Lei ne 8.666/93;
c) ludicial - nos termos da Legislação processual.

14. DA ALTERAçÂO DO CONTRÁTO

\t"- tÍ *e,/

'-
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14'1- 0 contrato poderá ser alterado, com âs devidas justificativat nos termos do Artigo 65 da Lei g666/93 e alterações,de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo confatual e. ei] 
"special, 

nos casos abaixoiI - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificaçôes, para melhor adequação técnica aos seus obieüvos;
b) Quando necessária a modincação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuiçâo

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." g.666/93;
4'1'2' A CoNTRÁTADA fica obrigada a âceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que sefizerem os materiais, em até 25olo (vinte e cinco por centoJ do valor inicial atualizado do contrato;

14'1'3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a rêvisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

Y+'r'+- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CoNTRÁTADÁ, a CoNTRATAITE
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo s
6. do Art" 65 da Lei Federal na 8.666/93;

14'1'5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem
como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de
Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos
da Lei 8.666193.

15- DAS OBRIGÁçôEs pa corruTapn

tt''- oa:tolffi"rf;frá ser executado Ílelmeúte de acordo com as ctáusulas avençadas, sendo obrtgações dâ

a)

b)

c)

d)

e)

Executâr os serviços, objeto do presente Contrâto, com absoluta diligencia e perfeição;

Nos preços propostos para os seruiços deverão estar inclusos todas as despesas com transportê, impostose todas as demais despesas decorrentes da realização ao r"ruiço conúatado, indicado na ordem deserviços, e se darão de forma parcerada (sem ônus de entreg"l-a pártir aa aata de assinatura do contrato;
A .,NTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsütuir, às suas expensas, nototal ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeito, ou ir.o.."ç0", .!.riàr*"dos serviços, obieto deste instrumento contratual;

os.serviços deverão ser prestados pera empresa vencedora, na sede do municipio de sucupira do Riachão -MA' ou se necessário realizar os serviços àm outro local, á..undo.on, as despesas de deslocamento dospacjentes, sem ônus ao municÍpio, com a autorização da secretâria ou órgão vinculado , ar,:a"-rrri.ipur,em virtude da especificidade do obieto e da racioíalização de recursos himanos e nr"n.ui.or, 
"rrif*r a"efi ciência administraüva.

os exames deverâo serrearizados no estâberecimento da proponente vencedora e somente poderão serefetuados mediante autorização formal da secretaria da ôu,:á" ãã-iu.upi.u ao Riachão - Ma.

A proponente deverá dispor de toda es*utura e equipamentos necessários à realização dos exames.
0
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g) Para os exames considerados de rotina o atendimento deverá ser em até 4g (quarenta e oitoJ horasapós o agendamento, e para os exames de urgência/emergência o atendimento deverá serimediatamente após o agendamento.

h) A empresa vencedora deverá manter profissional de sobreaviso para atender as emergências emferiados, finais de semana, bem como foia do horário comercial.

i) os resultados dos exames deverão ser entregues ao interessado e/ou à secretaria Municipal da saúde.

i) os laudos devem ser entregues no máximo em 02 (doisJ diâs úteis após a realização e para pacientesinternados e para casos de urgência o prazo para a entrega é de 24 (vinte e quatro] horas após arealizago.

k) A CoNTRATADA determinará o horário diário de atendimento para os exames considerados de rotina,observando-se a quantidade mÍnima de 04h00 diáriu., ern aiu. ,ituir ";;;;;.;;;* 1"rá um prazo
\r máximo de 24 horag considerando-se os dias úteis para entrega do respectivo laudo do exame. serãoconsiderados exames rotina aqueles não grafados como emêrgêncial pelo médico solicitante eagendados de comum acordo entre a .ontruádu e o paciente ou sÃ responsável.

l) Para os exames considerados de urgência/emergência a contratada deverá efetuá-los em qualquer horárioe seu laudo enFegue no máximo eml (uma) hoã serão consraeraaos ie urjÁn.iffi"rger.ia aqueles queo médico assim descrever, flcando o médicá sollcitante responsável pela deãniçãá do carater de urgêncla/emergêncÍa

m) Nos casos em que o laudo médlco suscltar dúvidas pelo proflssional sollcltante, este deverá contatarcom o prestador do sêrvlço para esclarêcimentos e, sê necessário, o exame deverâ ser refelto sem novacobrança ou qualquer custo adicional;

n) os prestâdores resqond:lão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução doobjeto contratado, incluídos os encar8os t.Jbulhirta., previdenciários, sociais, fiscais e comerciaisresultantes de vínculo empregatício, iuio ônus e obri-gações em nenhuma Íipãiu." poa".ao ,"rtransferidos para a Secretaria Municipal de Saúde.

o) o prestador contratado ficará sujeito à auditoria da secretâria Municipal de saúde durante a vigência do\/ contrato.

p) o conkato poderá ser rescindido a qualquer tempo, quando o contratado deixar de cumprir asobrigações nele inseridas.

q) os serviços serão imediatos a contar da data de assinatura do Termo de contrato e recebimento da ordemde serviço, parcelado conforme solicitação e autorização po. er..ito páru ."aiirrç"o alo, u*u,n"..

r) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administragão ou a terceiro,decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nào excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a hscalização ou o acompanhamento pelo órgão intêressad o;

15'2' os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fornecimentos complementares ou extraordinários,respeitados os limites da Legislação ügàntg serão objetos de alterações i riirtá.ãi ão-contrato, e serãoformalizados através de um único documãnto, quando do recebimento dá ob;uto o.ãcontrrtuao;

15'3- A CoNTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, preüdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da
execuçâo deste Contrato;

(I)
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15'4- A CoNTR'{-TADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos Fornecimentos objeto

15'5- A CoNTRÁTÁDA fica ciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
ã:"Hx#:lr** 

arravés dos seus se.."il.io., qu 
" 

,"'"ncarregará de repasru; ur;;l;;;ç;". para a rearização

16.DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTD
16'1- A CoNTR'ATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste lnstrumento;16'2-Fica a secretaria 6" *****i**** 4u 1;oÀ:itiiiiffi;;ô;n"iá,rer pero acompanhamento da execução objeto destelnstrumento ConFatual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
16'4' Fornecer à CoNTRÁTADÁ todas as orientações e subsÍdios necessários ao bom e fiel cumprimento do obietodeste Contrato;

\16'5'NotiÍicar a CoNTRÁTÂDA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados eandamento.
17- DA vlNcurÁçÂo
17.1- O presente Contrato vincula_se ao processo Administrativo ne **. ** /ZOZZ _ pregfioEletrônico ne 0**/ZOZZ,e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedores do certame.
ro- oo nourcÍuo E FoRo
18'1- As partes elegem como domicÍlio legal, o Foro da comarca de são João dos patos, Estado do Maranhão, para dirimirquaisquer litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que sejamdesde que não possam ser resolüdas amigavêlmente.
19- DA ASSINATURA

19'1' E' por estarem devidamente acordadog declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nascláusulas deste Instrumento, suieitando-se às normas conüdas na Lei Federal ns g.666/g3, atualizada pela Leine 8 883/94' bem como as demais normas complementares, assinando este contrato em 02 (duas) vias de iguatteor e forma,.iuntâmente com 0Z (duas) testemunhas.

Sucupira do Riachão- Ma, ..... de .......... de 20XX.

CONTRATANTE
(NoMEJ
CPF nq

CONTRATADA
(NoME)

Representante Legal
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