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AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº054-2018 

PREGAO ELETRÔNICO Nº09-2018 
EXCLUSIVO ME/EPP  

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DE 
SAÚDE,  EMENDAS PARLAMENTARES 28680007 E 20770004. 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 08:00hs DO DIA 08-05-2018 

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 13:00hs DO DIA 21-05-2018 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:      13:15hs DO DIA 21-05-2018  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 13:40hs DIA 21-05-2018 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ, no seguinte endereço eletrônico: 
www.banrisul.com.br no Link www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITARIO 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM X DO EDITAL 

TEMPO DE DISPUTA: TRÊS (03) MINUTOS, ACRESCIDO DO TEMPO ALEATÓRIO 

TEMPO PARA INTENÇÃO DE RECURSO: DEZ (10) MINUTOS APÓS O TÉRMINO DA 
SESSÃO DE DISPUTA. 

As consultas interpretativas deste edital deverão ser formuladas e enviadas ao seguinte endereço 
eletrônico licitacoes@chui.rs.gov.br até três dias úteis anterior à data fixada para abertura da 
sessão pública. 

Carlos Alexandre de Azevedo Vasconcelos 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 019-2017 
licitacoes@chui.rs.gov.br 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUÍ, Marco Antônio Vasques Rodrigues 
Barbosa, torna público, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria n° 019-2017 que 
realizará licitação por meio da utilização de recursos de tecnologia da informática – 
INTERNET, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO Unitário 
POR LOTE”, equipe de apoio designada pela portaria n° 19/2017, que reger-se-á pelas 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 11.389 de 25 de 
novembro de 1999, pelo Decreto Estadual nº 42.434, de 09 de setembro de 2003, Decreto 
Estadual nº 43.183, de 22 de junho de 2004, Decreto Municipal n° 109, de 03 de dezembro de 
2007 e legislação pertinente, bem como subsidiariamente , pela Lei nº 8666/93 e suas 
alterações, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos,  mediante as seguintes condições: 

I – DO OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
DE SAÚDE,  EMENDAS PARLAMENTARES 28680007 E 20770004. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHUÍ-RS, COM RECURSOS DA UNIÃO. 

a) As propostas deverão ser acompanhadas de catálogo, folders, manuais, folhetos da 
internet. 

b) Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal do Chuí, sito a ERS699, nº 
484, Bairro Vila América, cep:96255000, Chuí – RS, nas quantidades e oportunidades 
solicitada pelo setor, e que deverá ocorrer conforme solicitação formal feita, 
oportunidades que serão conferidas as quantidades e qualidades dos produtos. 

c) Todos os lotes devem possuir garantia mínima de 12 meses. 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIAE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS POR 
ITEM 

 
LOTE DESCRIÇÃO MEDIDA QTD 

TOTAL 
VALOR 
UNITARIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 Compressor Odontológico - Compressor odontológico, potência 1,0 
HP, capacidade de 30 a 40 litros. 

UNI 1 2.600,0000 2.600,0000 

2 Destilador de água - Destilador de água, capacidade até 5 
litros/hora. 

UNI 1 1.600,0000 1.600,0000 

3 Articulador Odontológico - Articulador odontológico, guia condílica 
curvo, distância intercondilar ajustável, guia condílica e ângulo de 
bennet ajustável. 

UNI 2 700,0000 1.400,0000 

4 Biombo Plumblifero - tipo curvo, estrutura açõ ou alumínio, 
espessura de 02mm. 

UNI 1 4.100,0000 4.100,0000 

5 Ar condicionado - capacidade 9.000 a 12.000 BTUs, tipo split, 
função quente e frio. 

UNI 4 1.800,0000 7.200,0000 

6 Jato de bicarbonato - Base metálica para estabilidade, 
desumidificador, filtro de ar com drenagem automática e caneta. 

UNI 1 700,0000 700,0000 

7 Mesa de exames - Posição do leito fixo, material de confecção aço 
/ ferro pintado, acessórios suporte para papel. 

UNI 1 700,0000 700,0000 

8 No-break - potência 1kva, tensão entrada 220v / saída: 110/ 220v, 
alarmes audiovisual, bateria interna 1 selada, autonomia mínima 
de 15 minitus e garantia mínima de 12 meses. 

UNI 4 800,0000 3.200,0000 

9 Computador desktop – Configuração mínima processador core i3 
ou amd a10, memória ram 4gb ddr3, 1600mhz, disco rígido 500gb, 
monitor 18,5” (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll 
(com fio), fonte compatível com item, sistema operacional 
Windows 7 pro (64 bits), garantia mínima 12 meses, teclado usb, 
abnt2, 107 teclas (com fio) interface de rede 10/100/1000 e wifi, 
interface de v´deo integrado, unidade de disco ótico cd/dvd rom. 

UNI 6 2.800,0000 16.800,0000 

10 Carro para material de limpeza – material de confecção 
polipropileno, balde espremedor, kit c/mops líquido e pó, placa 
sinalização e pá, saco de vinil. 

UNI 1 1.100,0000 1.100,0000 

11 Computador portátil notebook – disco rígido mínimo 500gb, 
processador mínimo core i3 ou amd a10, mémoria ram 4gb, ddr3, 
1600 mhz, tamanho de tela mínimo 13,3 teclado abnt2, mouse 

UNI 1 2.500,0000 2.500,0000 
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touchpad, interface de rede 10/100/1000 e wifi, interface usb, 
hdmi, display port/vga, sd card, bateria mínima de 3 horas, 
webcam, sistema operacional Windows 7 pro (64 bits), garantia 
mínima 12 meses, unidade óptica cd/dvdrom. 

12 Impressora comum – padrão de cor monocromático, mémoria 
16mb, resolução 600x600, velocidade 33 ppm, capacidade 100 
páginas/bandeja, ciclo 25.000 páginas/mês, interface usb e rede, 
frente e verso automático, garantia mínima 12 meses. 

UNI 1 1.000,0000 1.000,0000 

13 Cadeira de rodas para obeso – material de confecção aço/ferro 
pintado, braços fixo, pés fixo, elevação de pernas, suporte de soro. 

UNI 1 1.450,0000 1.450,0000 

14 DEA - acessórios 1 eletrodo, bateria mínimo de 200 choques, tela 
de ECG. 

UNI 1 8.000,0000 8.000,0000 

15 Estadiômetro - Material de confecção / escala mínima alumínio / 0 
a 210 cm. 

UNI 1 370,0000 370,0000 

16 Dermatoscópio - aumento 10 x, iluminação halogênio. UNI 2 1.600,0000 3.200,0000 
17 Bisturi Elétrico - Função bipolar, microprocessado, alarmes e 

potência até 165 w. 
UNI 1 3.000,0000 3.000,0000 

18 Mesa de escritório – base de aço/ferro pintado, divisões de 01 a 02 
gavetas, material de confecção madeira/mdp/mdf/similar, 
composição simples. 

UNI 5 300,0000 1.500,0000 

19 Cadeira para obeso - material de confecção estofado, estrutura aço 
/ ferro pintado. 

UNI 1 400,0000 400,0000 

20 Longarina - assento / encosto polipropileno, número de assentos 
03 lugares. 

UNI 1 380,0000 380,0000 

                                                                TOTAL R$ 61.200,00 
 

1. Prazo de Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrega da proposta, e do lance será de 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da sessão pública do pregão.  

2. Condição de Pagamento: Até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do aceite da Nota 
Fiscal e a contar do Termo de Liberação da Caixa Econômica Federal.  

3. Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras.  

4. Local de Entrega: A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada no Departamento 
de Compras, situado a ERS699, n.º 484, Vila América, Chuí-RS, CEP 96.255-000, de segunda a 
quinta-feira nos seguintes horários 12:30min às 17:30min e sexta-feira das 08:00min às 
13:00min, e/ou no(s) local(is) e endereço(s) indicado(s) na Ordem de Fornecimento.  

5. Frete: CIF.  

6. Critério de Julgamento: Menor Preço Unitário por Lote.  

               7. Prazo de garantia: Mínima 12 meses, sendo de responsabilidade total do fornecedor a coleta, 
troca e/ou substituição, bem como o encaminhamento para a garantia durante este prazo. 

 
II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Os interessados deverão estar previamente cadastrados na CELIC – CECOM-RS 
 
2.2 Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cadastrados e 
habilitados junto à Seção de Cadastro da CELIC – CECOM - Central de Licitações do Estado, 
sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre/RS ou www.celic.rs.gov.br,  e que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das 
condições implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta. 
 
2.3 Não poderão participar deste Pregão as empresas que se encontrarem em processo de 
falência, de dissolução ou liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de 
participar em licitações e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal do Chuí, bem 
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como as que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 
 
2.4 Para o interessado não cadastrado na CELIC, para obtenção do Certificado de Fornecedor do 
Estado - CFE deverão comprovar junto à Seção de Cadastro, que atende as condições exigidas 
para cadastramento, conforme Instrução Normativa – CELIC 002/2003 - www.celic.rs.gov.br, 
apresentando os documentos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Os 
documentos deverão ser apresentados juntamente com o requerimento específico indicando o 
número do expediente, data e hora da sessão. 
2.5 Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
2.6 O licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 
 
2.6.1 O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, 
com automático impedimento da participação na disputa. 
 
2.7 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á 
por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços exclusivamente por meio eletrônico. 
 
2.8 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou através do “link” no site www.banrisul.com.br  
 
2.9 A simples participação neste Pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, 
normas, especificações e detalhes. 
 
III – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da 
Central de Licitações do Estado – CELIC. 
 
3.2 O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro 
cadastral na CELIC. 
 
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
3.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a  
PROCERGS, a CELIC ou ao BANRISUL, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5 A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de 
Cadastro da CELIC, para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.6 No caso de perda da senha, poderá ser solicitada nova senha na Seção de Cadastro da 
CELIC, até às 17 horas do último dia útil anterior a data de abertura da sessão do pregão.   
 
 IV – DA HABILITAÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE VENCEDORA 
4.1 Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar via e-mail para 
licitacoes@chui.rs.gov.br, no prazo máximo de 2(duas) hora, após encerrada a disputa, com 
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posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 03(três) dias 
úteis a contar da sessão do pregão os seguintes documentos: 
 
a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, de acordo com o Anexo I; 

 
 b) Declaração, sob as penalidades legais, firmadas pelo representante legal da licitante, de 

inexistência de fato impeditivo de habilitação ocorrido supervenientemente à sua inscrição 
no cadastro apresentado, ou à última atualização da sua documentação junto a tal cadastro, 
obrigando-se a declarar qualquer ocorrência, conforme dispõe o § 2º do Art. 32 da Lei 
8666/93; 

 
c) Declaração de que a proposta atende todas as exigências previstas no edital, considerando 

todas as especificações técnicas e despesas necessárias, e que está ciente que o não 
atendimento de qualquer exigência prevista no edital implicará em sanções administrativas 
que podem ser desde advertência, multa, suspensão temporária de licitar com a 
Administração pelo período de até 05 (cinco) anos e ainda declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 
Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; registro 
Comercial no caso de empresa comercial; 

e) cartão de inscrição do CNPJ; 

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
  
g) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
    
h) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do 
documento; 

i) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende ao 
disposto no art. 7.° inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
  
 j) Registro Comercial no caso de Firma Individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
           V – DA PROPOSTA 

 
5.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
 
5.2 Caberão à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.3 Nos preços propostos e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertados através de lances, 
deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto licitado, bem como 
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre o mesmo. 
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5.4 As ofertas serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
 
5.5 As propostas apresentadas nesta licitação terão prazo de validade mínima de 60 (sessenta) 
dias a contar da data da sessão pública do pregão. 
 
5.6 A proposta de preços prevista no edital deverá ser encaminhada em formulário eletrônico 
específico, devendo constar preço total. 
 
5.7 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
 
5.8 A partir do dia 09-05-2018 poderão ser encaminhadas as propostas de preços, 
exclusivamente por meio eletrônico. 
 
5.9 Os licitantes deverão orçar considerando a data aprazada para a abertura da licitação, com 
base na última Convenção Coletiva. 

  
VI – DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
6.1 A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública do pregão eletrônico. 
 
6.2 Somente poderão participar da rodada de lances, a licitante que anteriormente tenha 
encaminhado proposta de preços. 
 
6.3 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de seu registro e valor. 
 
6.4 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
 
6.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
6.6 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
6.7 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do certame, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, 
retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
6.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e terá reinício após comunicação expressa aos participantes. 
 
6.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.10 Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 
de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 
melhor, bem como decidir pela sua aceitação. 
 
6.11 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
6.12 A classificação das propostas se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo 
considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO. 
 
6.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
remeter via fax, (0XX53, 3265-1006) ou e-mail:licitacoes@chui.rs.gov.br em até 01(uma) 
hora, cópia do Certificado de Fornecedor do Estado - CFE ou demais documentos exigidos 
no instrumento convocatório (item IV deste edital), com posterior encaminhamento do original 
ou cópia autenticada no prazo máximo de 03(três) dias úteis, contados da data da sessão pública. 
Os documentos originais deverão ser entregues a ERS699, n° 484- Chuí-RS, CEP: 96255-000, 
Bairro Vila América. 
 
6.14 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender as 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nesta 
etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço. 
 
6.15 A proposta de preços do vencedor deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante 
legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras 
ou entrelinhas e incluirá: 
 

a) proposta financeira, discriminada em preço por item e preço global total, rubricada em todas 
as páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa, mencionando o objeto 
desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos, (impostos, taxas, contribuições 
sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua 
entrega. 
Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório 
 
6.16 Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente aceito pelo pregoeiro. 
 
6.17 Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro declara a licitante vencedora da licitação.  
  

VII – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
7.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma da lei. 
 
7.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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7.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
7.4 Dos atos do pregão caberá recurso que dependerá de manifestação do licitante ao final da 
sessão pública, em formulário eletrônico específico, manifestando sua intenção com Registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a contar do término daquele prazo. 
 
7.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
7.6 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direto 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
7.7 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública.  
 
7.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 
competente homologará o resultado da licitação; 
       
7.9 Dos demais atos da Administração, após a adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei 
8666/93, caberá: 
a) Recurso, dirigido à autoridade superior por intermédio do pregoeiro, interposto no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação do ato, nos casos de anulação ou revogação da 
licitação, rescisão de contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93, aplicação 
das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

b) Representação, no prazo de 05(cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

c) Pedido de reconsideração de decisão do Secretário da Fazenda, no caso de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10(dez) 
dias úteis da intimação do ato. 

7.10 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade.  Neste caso, a decisão 
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 
 
7.11 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos, recebendo 
tratamento como mera informação. 
 

VIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 
 
8.2  Havendo a interposição de recurso, após o julgamento e seu transito em julgado, a 
autoridade superior adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor. 
    

IX – DO JULGAMENTO 

9.1  Esta licitação é do tipo menor preço, levando em consideração o menor preço por item. 

9.2  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da 
Lei n.º 8.666/93. 
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X – DO PAGAMENTO DAS DOTAÇÕES 

10.1 O pagamento será efetuado avista, até 30 dias após a entrega do material com a devida 
nota fiscal. 

10.2  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

10.3  Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.  

                            

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROJETO 4505  
3940 - 44905242000- EQUIP E MAT PERMANENTE. 

XI - DAS PENALIDADES 

11.1  multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, 
após o qual será considerada inexecução contratual; 

11.2  multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

11.3  multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 

  Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
  
XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou venha 
recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência de sua proposta, sujeitar-
se-á às sanções cabíveis, reservando-se a Prefeitura Municipal do Chuí o direito de independente de 
qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes. 
 
12.2 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária 
do pregão e o disposto nos itens 6.12 e 6.16, devendo o(s) convocado(s) apresentar (em) os 
documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da 
primeira sessão. 
 
12.3 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de 
habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que 
porventura estiverem vencidos. 
 
12.4 Os concorrentes remanescentes convocados se obrigam a atender a convocação e a assinar 
o contrato respectivo, no prazo fixado pela Prefeitura Municipal do Chuí, ressalvado os casos 
de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis, no caso de 
recusa ou de não atendimento das condições de habilitação. 
 
12.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação 
das propostas. 
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12.6 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 
12.7 A Prefeitura Municipal do Chuí, na pessoa do Pregoeiro ou da Autoridade superior, 
reserva-se o direito de proceder ao exame das informações e comprovantes, por visitas “in loco” 
ou por outras medidas adequadas. 
 
12.8 Caso seja necessária a diligência do Pregoeiro para verificação da habilitação do licitante, a 
sessão poderá ser interrompida ou suspensa por ordem do Pregoeiro, que determinará o reinício 
dos trabalhos em momento oportuno, após a realização das diligências necessárias. 
12.9 É facultado ao Pregoeiro relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 
documentos, para fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam  
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios 
básicos da licitação. 
 
12.10 É facultado ainda ao Pregoeiro convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos 
porventura necessários ao entendimento de suas propostas; que uma vez intimados, deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
12.11 A Administração da Prefeitura Municipal do Chuí poderá anular ou revogar, 
parcialmente ou na sua totalidade este Pregão, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
12.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que a eles aplicará as disposições da 
Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93, e disposições supletivas, se couber, desde que não venha 
conflitar com a referida legislação. 
 
12.13 Fica desde logo esclarecido, que todos os participantes deste Pregão, pelo simples fato de 
nele licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes, 
comprometendo-se a cumpri-lo fielmente, independentemente de qualquer manifestação escrita 
ou expressa. 
 
12.14 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão, e desde que não comprometa o 
interesse do Banco, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
 
12.15 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Banco e a 
segurança da contratação. 
12.16 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, dentro do limite legalmente 
admitido na Lei 8666/93, sobre o valor inicial do contrato. 
12.17 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
12.18 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 
Pregoeiro. 
 
12.19 ANEXO A ESTE EDITAL. 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS POR ITEM 
ANEXO II  –  FORMULÁRIO PADRÃO DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 
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12.20  Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Vitória do Palmar para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste Pregão. 
    
  
 _______________________________ 
  André Luiz Fabra Correa 
  SECRETARIO DE ADM E FAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

 

Em, _07_/_05_/_2018_ 
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 ANEXO II 

Processo Nº 054-2018 

Pregão Eletrônico Nº 09-2018 

FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO:              CIDADE:         ESTADO: 

TELEFONE:      FAX: 

CNPJ:       INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONFORME ESTIPULADO NA(O) (MODALIDAD LICITAÇÃO) Nº__/2018, PROPOMOS: 

LOTE 01 – (OBJETO DO CERTAME E QUANTIDADE). 

LOTE ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO 

P. UNIT P. TOTAL 

  ... (DESCREVER AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA) 

 R$ R$ 

 VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 

 

PRAZO DE ENTREGA: _________________ (CONFORME ITEM ... DO EDITAL) 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _______________ (CONFORME ITEM ... DO EDITAL) 
PRAZO VALIDADE DA PROPOSTA: _____________ (CONFORME ITEM ... DO EDITAL) 
PRAZO DE GARANTIA: _____________________ (CONFORME ITEM ... DO EDITAL) 
 
Indicações Bancárias 
Banco: _____________________ Agência: __________ Conta: _________ 
..................................................................................................................... 
Assinatura 
Nome Completo: ............................................................................................................................ 
RG: ................................................... CPF: ............................................. Data: ....../......./2016. 
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ANEXO III 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A Empresa ________________________________________, através de seu representante 
legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: 
Diretor ou Sócio-Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE 
da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ, Edital nº ___/2018, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º___/2018 que não foi declarada INIDÔNEA para 
licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.   
 
 
 
Chuí, ............ de ..................................... de 2018. 
 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 
EMPRESA (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o 
original para que se proceda à autenticação) 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A Empresa _______________________________________, através de seu representante 
legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na 
empresa: 
Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DO 
CHUÍ, Edital n° ___/2018, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2018, que não 
possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
Chuí, ............ de ............................. de 2018. 
 
 
 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E 
CARIMBO DA EMPRESA 
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que 
se proceda à autenticação) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 000/20xx 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), _______________________________________CNPJ 
(número)_________________, sediada na Rua _________ nº. ______, (Bairro/Cidade), por 
intermédio de seu representante legal, contador ou técnico contábil, DECLARA expressamente, 
sob as penas da lei, que: 

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 
nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/06; 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos 
I a X, da mesma Lei 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Localidade e data: ____________ 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

                            
__________________________________________________________________ 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade 

e assinatura do contador ou técnico contábil da empresa 

(RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 (EMPRESA), inscrita no CNPJ N° ........., sediada na ......, ....., nº...., 

cidade ..../ ....., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ......, portador(a) 

da Carteira de Identidade n° ..... e do CPF n° ...... DECLARA que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de 

sociedade de economia mista. 

 

 

....., ... de .... de 2018. 

 

 

 

________________________________________________ 

...... 

Representante legal 
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