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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006 /2016

PROCESSO N° 08.00076-00/2015
EDITAL Nº 006/2016

OBJETO:

1.1 - Aquisição de Material de Consumo (Kit descartável para coleta de exames colpocitológico e
conjunto de coloração para papanicolau) referente ao Programa de Saúde da Mulher, nas Rotinas
de  Prevenção  do  Câncer  Uterino  e  da  Mama,  visando  atender  às  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde –  SEMUSA,  conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas
nos  Anexos I, II,  III , IV  e  V deste Edital, os quais deverão ser  minuciosamente observados pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/03/2016 às 10:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:  22/03/2016 às 10:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  22/03/2016 às 10:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 22/03/2016 às  11:00  horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
/DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Telefones: (0xx69) 3901-2950
E – mail: cpl  equipe1  @  hotmail.com
Endereço: Secretaria de Municipal de Saúde – SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Saúde – CPL-SAÚDE/SEMUSA
Avenida: Av. Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro: Nova Porto Velho.
CEP: 76.820-116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br– Acesso Identificado.

O EDITAL completo  poderá  ser  obtido  pelos  interessados  na  CPL,  por  meio  magnético,  mediante
entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, em dias úteis, de segunda a quinta-feira das 08:00 às 12:00
horas e 14:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00 às 14:00 horas no endereço acima, ou ainda pelo
endereço eletrônico (http://www.portovelho.ro.gov.br). Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69)
3901-2950 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 08 de Março de 2016.

 

ANTÔNIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016

PROCESSO N° 08.00076-00/2015

PREÂMBULO

O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO  vem  por  intermédio  do  pregoeiro  designado  pelo  Ato  de
Designação nº 005/2015/CPL-SAÚDE/GAB/SEMUSA de 27/10/2015, publicado no Diário Oficial do
Município nº 5.078 de 27/10/2015, tornar público para conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR ITEM,
visando atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a qual será regida pela Lei Federal nº
10.520,  de  17  de  julho  de  2002, pelo  Decreto  Municipal  nº  10.300  de  17/02/2006,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (com suas posteriores
alterações), bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei
Complementa Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares estabelecidas neste ato
convocatório, cujas propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1 -Aquisição de Material de Consumo (Kit descartável para coleta de exames colpocitológico e
conjunto de coloração para papanicolau) referente ao Programa de Saúde da Mulher, nas Rotinas
de  Prevenção  do  Câncer  Uterino  e  da  Mama,  visando  atender  às  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde –  SEMUSA,  conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas
nos  Anexos I, II,  III,  IV e  V deste Edital, os quais deverão ser  minuciosamente observados pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/03/2016 às 10:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/03/2016 às 10:00 horas.

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/03/2016 às 10:00 horas.

1.5. DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 22/03/2016 às 11:00 horas.

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília / DF. 

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA; 
b) Anexo II: TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS;  
c) Anexo III: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
d) Anexo IV: DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;
e) Anexo V: DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO 
TRABALHO DO MENOR;

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 –  O  pregão  eletrônico  será  realizado  em sessão  pública,  por  meio  de  sistema  eletrônico  que
promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto,
os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do horário previsto neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua
chave de acesso e senha.

2.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Porto Velho - SEMUSA, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, no
endereço, www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”.
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2.3 -  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  em  epígrafe  deverão  ser
enviados  ao pregoeiro até  três  (3)  dias  úteis anteriores  a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão
Pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, pelo e-mail c  p  l  equipe1  @  hotmail.com  ;

2.4 – As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e disponibilizadas
no site www.licitacoes-e.com.br, no campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e abertura
da proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6 –  Este  Edital  e  seus  anexos  serão  disponibilizados  aos  licitantes,  exclusivamente  por  meio
magnético,  na Secretaria  de Municipal  de Saúde - SEMUSA, na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Saúde – CPL, sito à Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - CEP:
76.720 –116 Porto Velho – RO, em dias úteis de segunda a quinta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das
14:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00 ás 14:00 horas ou no site do Banco do Brasil  SA, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou ainda no site da Prefeitura do Município de Porto Velho-
RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br.

3 – DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da seguinte
Dotação  Orçamentária,  Programa  de  Trabalho  e  Elemento  de  Despesas,  também  explicitados  e
constantes da respectiva Nota de Empenho:

3.1.1 – Ação Orçamentária: Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama.

Projeto Atividade: 10.30.20.2612.276
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 01.07

            
3.2 – O valor estimado para a aquisição é de R$ 116.300,00 (cento e dezesseis mil e trezentos reais).

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual  ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que esteja credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF ou demais interessados que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2 – A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que os licitantes ou
seus  representantes  legais  deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao  provedor  do  sistema
eletrônico – Banco do Brasil S A, através do portal de licitações no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, devendo o interessado preencher o termo de adesão e apresentar a documentação exigida
para ter acesso ao portal. 

4.3  – Por  se  tratar  de  objeto  comum  não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;

b)  estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras  penalidades  impostas  por
qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo
88, da Lei no. 8.666/93;

c) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;

d) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
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e) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4 – Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo, sem
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem apresentados em papel
timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e deverão ainda ser apresentados
em originais ou fotocópias autenticadas exclusivamente por Tabelião de Notas,  ou ainda, certificados
por servidor  pertencente à  Comissão Permanente de Licitações – CPL-SAÚDE/SEMUSA,  mediante
apresentação e conferência dos originais.

5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME

5.1.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I – Coordenar o processo licitatório;
II  -  Receber,  examinar  e  decidir  as  impugnações  e  consultas  a  este  Edital,  apoiado  pelo  setor
responsável pela sua elaboração;
III – Conduzir a sessão pública na internet;
IV  -  Verificar  a  conformidade  da  proposta  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  instrumento
convocatório;
V – Dirigir a etapa de lances;
VI – Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII  –  Receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os à  autoridade  competente quando
mantiver sua decisão;
VIII – Indicar o vencedor do certame;
IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5.2 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

5.2.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil
S.A., sediadas no País.

5.2.2 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site  www.licitacoes-
e.com.br, opção "Acesso Identificado".

5.2.3 - A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e poderão
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa do Banco do Brasil, provedor do sistema, devidamente justificado.

5.2.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Porto
Velho - RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

5.2.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

5.3.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico no site  www.licitacoes-e.com.br, opção  "Acesso Identificado",  observando
data e horário limite estabelecidos.
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5.3.2 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste Edital, declarar que
cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

5.3.2.1 – As empresas participantes do procedimento licitatório quando da declaração no sistema de que
cumprem todos os  requisitos  de habilitação  do  edital,  automaticamente  estará,  declarando ainda  o
atendimento aos Anexos III, IV e V (Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração
de Superveniência de Fato Impeditivo e Declaração Quanto ao Cumprimento as Normas Relativas ao
Trabalho de Menores) deste Edital.

5.3.3 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível  aos licitantes,  os lances continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo dos atos
realizados;

5.3.4 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico
utilizado para divulgação;

5.3.5 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

6.1 - A partir  do horário  previsto  no sistema, terá início  à sessão pública do Pregão Eletrônico  via
internet,  com  a  divulgação  das  propostas  de  preços  recebidas,  que  deverão  estar  em  perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e deverão consignar
os dados elencados nos subitens 7.2.1 a 7.2.6, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das
propostas.

6.2 -  Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes 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 registro e valor.

6.3 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

6.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.5 - 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.

6.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema  eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

6.7 - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo
aviso de encerramento aos licitantes;

6.8 -. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
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6.9 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6.10 -  Após a fase de lances e/ou negociação, se houver, a licitante vencedora deverá readequar os
preços unitário  e total  dos itens que compõem os lotes,  salientando que serão desclassificadas as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários  superiores ao preço de mercado atestado pela
Administração.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 – DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA:

7.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do licitações-e até a data e horário
definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital. 

7.1.2 – Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada do Objeto
Ofertado”,  devendo constar  os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o
objeto licitado

7.1.3- O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações 
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.

7.1.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.1.5. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 1 (um), alguns ou todos os itens,
objeto do presente Edital.

7.1.6. Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos complemen-
tares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o licitante informar qual-
quer dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes, endereços, logos da empresa,
etc), sob pena de desclassificação.

7.1.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos decorrentes da
operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão-de-obra, impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fre-
tes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decor-
rentes do presente Pregão;

7.1.8.  Informações  como:  Marca,  modelo/referência  deverão  constar  do  campo  próprio  do
sistema,  devendo,  quando  forem  solicitadas  neste  instrumento  convocatório,  outras  informações
julgadas  necessárias  e  pertinentes  serem  prestadas  no  campo  “Informações  Adicionais” do
formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

7.1.9 -   A ausência de Marca, modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante de participar
da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta original reajustada e enviada
ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem como, àquelas encaminhadas
à CPL-SAÚDE, dentro do prazo estabelecido no item     8.4.2  ,   SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
7.2.1. Das Condições para Aceitabilidade:
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7.2.2.  Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas especificamente
com as seguintes condições:

7.2.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final, com as espe-
cificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital, sob pena de responsabilização
administrativa  (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inidoneida-
de);

7.2.4 - A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua
portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas, datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou procurador
da  empresa  licitante,  bem  como  numeradas  em  ordem  crescente,  além  de  conter  as  seguintes
informações:

I. Razão social,  CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do licitante,  bem como
conta - corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a
serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais após a
vírgula,  expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto
desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o
Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

7.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data
da sessão de abertura desta licitação.

7.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsável da em-
presa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

7.2.7 – Na Proposta deverá conter  todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos
materiais ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a marca, modelo,
referência, tipo e prazo de garantia do produto ofertado, observadas as especificações mínimas contidas
neste edital.

7.2.8 –  Apresentar,  quando solicitado pelo  pregoeiro, catálogos,  folhetos,  impressos  e/ou  outros
documentos referentes aos materiais licitados, enviando-os em tempo hábil, escaneados para o e-mail
c  p  l  equipe1@  hotmail.com,  a  fim  de  proporcionar  ao  Pregoeiro,  maiores  condições  de  aferição  da
qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; 

7.2.9 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o
material ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo, entretanto, necessárias ao
julgamento objetivo, conforme especificações do material solicitado.

7.2.10 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição
dos preços propostos.

7.2.11  - Os preços propostos serão,  para todos os efeitos legais,  de exclusiva  responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7.2.12   – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no licitações-e  e
o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos  (Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às
exigências editalícias.

7.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:
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7.3.1  -  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (ANEXO  III  deste  Edital),
confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal
ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Para julgamento será adotado o critério de "Menor Preço por ITEM", sendo que a licitante poderá
apresentar proposta para 01 (um) alguns ou todos os itens da proposta:

8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas,
vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis;  que se oponha a qualquer dispositivo  legal
vigente  ou  que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários
simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes
das  dispostas  neste  Edital,  que  apresentarem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste Edital.

II  -  Se  opuserem  a  quaisquer  dispositivos  legais  vigentes,  mormente  no  que  tange  aos  aspectos
tributários;

III  -  Ofertarem  produtos  com  características  que  não  atendam  às  especificações  técnicas  básicas
indicadas no Anexos I e II deste Edital;

IV - Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não
previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

V  -  Que  forem  omissas,  vagas,  apresentarem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento,  bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outros
licitantes.

VI - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus preços unitários
e total do(s)  item(s),  superiores  aos preços atestados pela  Administração como sendo os de
mercado;

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço por item ofertado nas
propostas. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os valores
obtidos na proposta inicial.

8.4.  A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no  SICAF deverão  ser  escaneados dos  originais,  os  quais  deverão  estar  assinados,
rubricados, e enviados via correio-eletrônico para o e-mail cplequipe1@hotmail.com  , IMEDIATAMENTE
após  o  encerramento  da  disputa  de  preços,  no  prazo  estipulado  no  sistema,  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO;

8.4.1 – Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação citada no
item 8.4  quando apresentada pela  próxima colocada convocada,  poderá ser apresentada com data
contada a partir de sua convocação. 

8.4.2. A proposta e os documentos apresentados por correio-eletrônico deverão ser encaminhados em
original  ou  por  cópias  autenticadas por  tabelião  de cartório  ou por  qualquer  servidor  da  Comissão
Permanente de Licitações – CPL/SEMUSA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final
da sessão do pregão ou quando convocada conforme o item 8.4.1, da data de sua da convocação, para
a Comissão Permanente de Licitações – CPL/SEMUSA situada na Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1146 –
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Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho –RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes
dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016
PROCESSO Nº 08.00076-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.5. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate aquelas  situações  em que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.6. Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, o
sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para
obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

8.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 8.5 deste Edital, com relação aos benefícios concedi-
dos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.8. Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências
habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou  o  lance  subsequente,  verificando  a  sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.

8.9. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior. O Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  sua  habilitação,  na  ordem  de
classificação, e poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10. O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações
no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da
oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município
/RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

8.12. - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o(s) licitante(s) será(ao) declara-
do(s) vencedor(es) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.13.  Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  neste  edital,  o  objeto  deste  Pregão  será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço por item;

8.14.  Da  Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na
Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1.1 - O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:
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9.1.2. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para conferência “online”,
e/ou  no  Cadastro  Municipal  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho-RO,  devendo  ainda,
apresentar:

9.1.3. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao disposto no
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

9.1.4. Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº
9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

9.2. Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta Comercial;

b) 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 documento de eleição de
seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c)  Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;

d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores. 

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  Municipal,  se  houver,  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
(ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão conjunta
de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa
de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa
de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),  demonstrando  situação  regular  no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas,  mediante a apresentação de certidão negativa
fornecida  pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4. Qualificação técnica:
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9.4.2 - São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos dos produtos e à verificação da Legislação
Sanitária vigente;
   
9.4.3 - Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério
da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário
Oficial da União; OU Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto
Cópia Simples;

9.4.4 - Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o
pedido de sua revalidação (protocolo) junto com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação
do referido registro;

9.4.5 - Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle de Linha de Produção/Produto e/ou sua
publicação no DOU com vigência atualizada, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, conforme Portaria GM/MS N. 2.814/98, Artigo 5., Inciso III; (cópia simples);

9.4.6 - No caso do produto Importado e também necessária a apresentação do Certificado de Boas
Praticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, acompanhado
de tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor juramentado ou laudo de inspeção emitido
pela autoridade sanitária brasileira;

9.4.7  - Comprovação de possuir  em seus quadros,  profissional  responsável  técnico  pelo  objeto  do
TERMO DE REFERÊNCIA anexo II deste Edital na forma da legislação vigente;

9.4.9 - Quando a autoridade sanitária do país de origem não emitir documento intitulado Certificado de
Boas Práticas de Fabricação e Controle,  poderá ser  substituído,  conjuntamente,  pelos documentos:
Certificado de Autorização de Fabricação, Certificado de Produto Farmacêutico e por uma declaração da
Agência  Internacional,  por  linha  de  produção/forma  farmacêutica  especificada,  desde  que  estes
mencionem que a unidade fabril está sujeita as inspeções em intervalos adequados e que o fabricante
cumpre com as Boas Práticas de Fabricação, conforme recomendação da OMS;

9.4.9-  Apresentar “Termo  de  Responsabilidade”, assinado  pelo  responsável  legal  da  empresa,
garantindo a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e nas quantidades estabelecidas na presente licitação
      
9.4.10 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA- todas as empresas deverão apresentar no mínimo
01(um) atestado de capacidade técnica .  Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão  que  comprovem que a  licitante  forneceu  produto  compatível  com objeto  desse  certame e
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo
do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta, estando as informações ali
contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da Administração;

9.5. Da Qualificação Econômica – Financeira

9.5.1.  As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do último
exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil
e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no
conselho Regional de Contabilidade;
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9.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, deverão apresentar, também,
O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

9.5.3. Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado ou
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

9.5.4. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos
seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
       Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.5.  Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice  de
Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez Corrente (LC),  com o resultado igual ou
superior a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

9.5.6.   A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em  qualquer  dos  índices
constantes do  subitem 9.5.4 deste  Edital,  deverá comprovar  capital  social  registrado ou patrimônio
líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º
e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

9.5.7  Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial,  expedida pelo Cartório Distribuidor da
sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica com data de expedição limitada a 30
(trinta) dias.

9.6. Disposições Gerais da Habilitação

9.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados neste
Item (da habilitação) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras
ou  entrelinhas  que  ponha  em  dúvida  a  veracidade  dos  dados,  ressalvado  o  disposto  na  Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações pela lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, que
diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

9.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a” a “c”)  e 9.3
(alíneas “b” a “g”) deste Edital,  poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SEMAD.
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9.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF a documentação exigida
para atender ao disposto nos subitens  9.2 (alíneas “a” a “c”), 9.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente.

9.6.4. A documentação  deverá  ser  apresentada  em original  ou  por  meio  de  qualquer  processo  de
fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da Comissão Permanente de
Licitações  –  CPL/SEMUSA  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas  pela  Internet  somente terão  validade  após a verificação “online”  por  membro da
equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em nome da
empresa que irá, participar do presente certame e, preferencialmente, deverão conter o mesmo CNPJ e
endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se for a filial,
todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria
natureza,  comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida comprovação,
que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

9.6.5.  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem acima, o  Pregoeiro  examinará a
oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de  documento  em  substituição  aos
documentos requeridos no presente Edital;

9.6.7. Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em língua  estrangeira  deverão  ser  entregues
acompanhados da  tradução para  língua  portuguesa  efetuada por  Tradutor  Juramentado  e  também
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

9.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

9.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. (Redação dada ao Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006 pela Lei Complementar Nº
147/ 2014).

9.6.10.  A não regularização  da  documentação  implicará  decadência  do  direito  à  contratação,  sem
prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à
Administração convocar os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação, para assinatura do
contrato.

10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório;

10.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

10.1.2 –  Acolhida  à  impugnação  contra  este  ato  convocatório  e  ultimadas  as  providências  dela
decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame;
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10.2 – Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-lhe(s)
concedido prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra – razões em igual prazo, que começará a
contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses;

10.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos  do  subitem  anterior,  importará  na  decadência  deste  direito,  promovendo  o  Pregoeiro a
adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es);

10.2.2 -  O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento;

10.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente;

10.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito sem objeção,
venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou irregularidades que o viciarem,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

10.6 -  Os  recursos  e  contrarrazões  de  recurso,  bem como  impugnação  deste  edital,  deverão  ser
dirigidos ao Pregoeiro em dias úteis, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h ás 18:00h, remetidos
via  correio  eletrônico  para  o  e-mail:  c  p  l  equipe1  @  hotmail.com,  respeitados  os  prazos  inicialmente
definidos  neste  instrumento,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos  encaminhado a autoridade
competente quando mantiver sua decisão.

10.7 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este  Pregão poderão ser
consultados no endereço: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.portovelho.ro.gov.br que será atualizado
a cada nova etapa constante neste edital.

11 – DA ADJUDICAÇÃO:

11.1 –  A adjudicação em favor  da licitante  vencedora será  feita  pelo  Pregoeiro,  após a  análise  e
aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso.

11.2 – Ocorrendo recurso(s), depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao(s) interessado(s), o
objeto  da  licitação  será  ADJUDICADO pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Porto
Velho/RO ao(s) licitante(s) vencedor(es).

12 – DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1 - Caberá ao  Secretário Municipal de Saúde de Porto Velho -RO  HOMOLOGAR o resultado do
pregão, após cumpridas as formalidades e etapas do procedimento licitatório. 

13 – DA CONTRATAÇÃO

13.1 - A contratação da Adjudicatária será instrumentalizada por intermédio de Nota de Empenho.

13.2 -  Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as condições de
habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante,  dentro dos prazos estipulados,  bem
como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.
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13.3 -  A  obrigação  decorrente  do  fornecimento  de  bens  será  firmada  entre  a  Administração  e  o
Fornecedor, por meio de empenho, observando as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e
na legislação vigente.

13.4 - Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a nota de empenho, no
prazo e condições estabelecidos,  convocar os Licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o futuro contrato ou
instrumento equivalente, sem prejuízos das multas previstas neste edital  e no futuro contrato e das
demais cominações legais.

13.5 -  A contratação resultante  do objeto  deste  Edital,  reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes,
compete à contratante:

14.1.1- Verificar  a  conformidade  do  material  entregue,  recebê-lo  ou  recusá-lo  se  estiver  em
desconformidade com o material solicitado;

14.1.2  - Fiscalizar  a  boa  execução  do  contrato/empenho,  zelando  pelo  fiel  cumprimento  de  suas
cláusulas e condições.

14.1.3-Emitir nota de empenho destinada a suportar a despesa e encaminhá-la a adjudicatária;

14.1.4- Liquidar a despesa (atestar a nota fiscal, fatura do material recebido);

14.1.5- Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 -Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes,
são obrigações da Contratada:

15.1.1- Aceitar acréscimos ou supressões que a Contratante realizar, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do contrato;

15.1.2 – Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes da coleta, seguros,  transporte, e
estocagem inclusive carga e descarga,  do objeto até sua entrega e recebimento definitivo em local
previamente designado pela SEMUSA, conforme item 16.5 do presente instrumento convocatório.

15.1.3 – Efetuar a entrega dos produtos objeto  da presente licitação, de acordo com as condições
previstas nos Anexos I  e II deste Edital;

15.1.4  - Garantir  durante  o  prazo  estabelecido  no  edital  e  seus  anexos,  a  qualidade  do  material
entregue;

15.1.5 -Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o material licitado como
tributo, seguro, frete, taxas e entre outros;

15.1.6  - Receber nota de empenho emitida em seu favor,  se esta estiver  em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;
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15.2- O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho à contratada;

15.3-  O material  deverá ser  entregue dentro  do prazo  estabelecido,  sob  pena de  responsabilidade
contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

15.4- Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, taxas, impostos e outros, para
a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

15.5 – Conferir e atender as especificações e as quantidades;

15.6- O pagamento será efetuado pela SEMUSA, em moeda corrente nacional no prazo de 15 (quinze)
dias após a entrega do material, mediante a apresentação dos documentos, observadas as demais exi-
gências contidas no Anexo II deste edital:

15.7 - Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio Bancário –
DDB identificando  o  banco,  agência  e  conta-corrente  como  única  e  exclusiva  para  todos  os
recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao
cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo
Próprio do Licitante).

16 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

16.1 -  Fica  terminantemente  vedado  ao  licitante  contratado  entregar  materiais  que  sejam  usados,
reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que apresente tais
características;

16.2–  O material será fornecido pela empresa vencedora, de primeiro uso, no que couber, devendo
mantê-lo sempre com qualidade e dentro de sua validade até seu recebimento definitivo, respeitando-se
complementarmente o período da Validade ofertada.

16.3  -   O  prazo  para  entrega  do(s)  material(is)  objeto  desta  licitação,  é  de  30  (trinta)  dias
subsequentes  a contar da data do recebimento da nota de empenho emitida junto com a ordem de
fornecimento, observada as demais exigências contidas no Anexo III deste edital;

     16.3.1 - O não atendimento do prazo fixado, no subitem 16.3, implicará em pena de rescisão do termo
que instrumentaliza a contração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e outras previs-
tas em Edital de Licitação e na Legislação pertinente e em vigor, salvo justificativa fundamentada do for-
necedor, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela
contratação

16.4 -  Não serão  admitidos,  para  efeito  de recebimento,  materiais  que  estejam em  desacordo  ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas.

16.5 . Os materiais, objeto do presente certame, serão entregues na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUSA, localizado na rua Av. Governador Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho -
CEP: 76.820-116 – Porto Velho - Rondônia, onde serão recebidos por Comissão de Recebimento
designada  para  esse  fim,  com  conhecimento  técnico  na  respectiva  área,  para  acompanhamento,
fiscalização, conferência e recebimento dos referidos materiais.

16.6  – Feita à entrega pela contratada por intermédio da  Comissão de Recebimento,  realizará no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, os exames necessários para aceitação/aprovação dos PRODUTOS
de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas. 

16.7 –  O  licitante  contratado,  independentemente  do  fato  de  ser  ou  não  fabricante  dos  referidos
produtos, obriga-se a efetuar a  substituição/troca  de toda e qualquer unidade que vier a apresentar
irregularidades, defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes da proposta
apresentada, sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO;
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16.7.1- Os produtos eventualmente substituídos/trocados terão o mesmo prazo de validade fixado na
proposta comercial do licitante.

16.7.2  -  A substituição/troca  referida  no  subitem 16.7  deste  Edital,  deverá  ser  providenciada  pelo
licitante contratado no prazo máximo de  05 (cinco) dias úteis,  contados da data em que a mesma
receber notificação expedida pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, realizando sua entrega  na
Comissão de Recebimento/SEMUSA, no endereço constante deste edital.

16.8 -  No ato da entrega a licitante vencedora deverá ratificar em nota fiscal  prazo de validade do
produto,  no  mínimo,  de  01  (um)  ano,  devendo  o  fornecedor  ser  responsabilizado  se  ocorrer,  o
fornecimento de produtos danificados, que deverão ser imediatamente substituídos e entregues, sem
qualquer ônus para o contratante, no endereço constante deste Edital

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal
ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pela Comissão de compras e setor competente ou docu-
mento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumpri-
mento das disposições contidas na legislação vigente;

17.2 - A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez) dias após a
entrega dos materiais, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente ates-
tados por servidor ou comissão encarregada do recebimento e, observado o cumprimento integral das
disposições contidas neste instrumento;

17.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendên-
cia de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

17.4 - Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente da contratada onde
será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto desta aquisição;

17.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela será
devolvida ao(s) contratada(s), pelo responsável da área Técnica e o pagamento ficará pendente até que
a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus para o Município de Porto Velho/RO;

17.6 - A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

17.7  - É  condição  obrigatoriedade  para  o  pagamento  do  valor  constante  de  cada  Nota  Fiscal,  a
apresentação de Prova de Regularidade com o  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
com o Instituto Nacional do Seguro Social  (INSS),  e Certidão Negativa da Receita Estadual –
SEFIN,  Certidão Negativa  Municipal, Certidão Negativa  de Débitos Trabalhistas (Lei  12.440) e
Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a certificação nos sítios eletrônicos.

17.8 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo
por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
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I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

c

18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1  -  Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta,  falharem ou fraudarem a execução do objeto, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,  poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de Porto Velho/RO pelo infrator:

18.1.1 - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

18.1.2 -  No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  do  objeto  licitado,  será  aplicável  à
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

18.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá, garantida a
prévia  defesa,  aplicar  à  CONTRATADA as  sanções  previstas  no  artigo  nº  87  da  Lei  nº  8.666/93,
conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade que culmine na aplicação de
multas estas serão no importe de até 10% do valor contratual, no caso de inexecução total, ou até 10%
do valor inadimplido, na hipótese de inexecução parcial;

18.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo
ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;

18.1.5 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração
direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a
suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto
Velho, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou,
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

18.1.6 -  Declaração  de inidoneidade para licitar  ou contratar  com órgãos da administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;

18.2 -  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

18.3 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior;

18.4 – A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais, deverá ser
dirigida a Secretaria, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas (horário local), até a
data de vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério da Secretaria a sua
aceitação.

18.5 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do
artigo 109, da Lei 8.666/93.
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18.6  –  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
seus anexos e demais cominações legais.

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - A SEMUSA, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação vigente,
reserva-se ao direito de anular  ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do
artigo 29º do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

19.3  – Qualquer  modificação  neste  Edital  implicará  na  divulgação  destas  pelo(s)  mesmo(s)
instrumento(s) de publicação em que se deu o texto original,  reabrindo-se o(s) prazo(s) inicialmente
estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

19.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
do(a) pregoeiro(a) em contrário;

19.5 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,
considerando o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, no horário das
08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas;

19.6  – O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais,  não importará  no afastamento  do
licitante,  desde que seja possível  a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;

19.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;

19.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

19.9 – Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria Municipal
de Saúde tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios
Gerais do Direito;

19.10 – As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os documentos
exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser
suspensas  de  participar  das  licitações  do  Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras
penalidades em conformidade com a lei;

20 – DO FORO

20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas referentes à
licitação,  contrato  e  procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por  mais
privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 08 de Março de 2016.

ANTÔNIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: 006/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00076-00/2015
DATA:_____/_________/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Marca/
Modelo

Valor
Untitário

ValorTotal

1 Kit descartável pronto para colega do exame colpocitológico
composto  por:  1  espéculo  vaginal  parafuso,  1  escova
cervical, 1 espátula de ayre, 1 caixa porta-lâminas (com parte
fosca  para  identificação  do  paciente  )  e  1  par  de  luvas  -
tamanho pequeno. Validade  mínima de 18 meses a partir
da data  de  entrega,  com registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA.

KIT 10.000

2 Kit descartável pronto para coleta do exame colpocitológico
composto  por  :  1  espéculo  vaginal  parafusado,  1  escova
cervical, 1 espátula de ayre, 1 caixa porta-lâminas (com parte
fosca  para  identificação  do  paciente)  e  1  par  de  luvas  –
tamanho médio. Validade mínima de 18 meses a partir da
data  de  entrega,  com  registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA.

KIT 16.000

3 Kit descartável pronto para coleta do exame colpocitológico
composto  por  :  1  espéculo  vaginal  parafusado,  1  escova
cervical, 1 espátula de ayre, 1 caixa porta-lâminas (com parte
fosca  para  identificação  do  paciente)  e  1  par  de  luvas  –
tamanho grande. Validade mínima de 18 meses a partir da
data  de  entrega,  com  registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA.

KIT 4.000

4 Conjunto de coloração pra papanicolau:  Reagente Solução
de Hematoxilina de Haris (0,5%), alúmens potássico (10%) e
oxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%),
cosina amarela (0,2%) e marrom bismark (0,05%); Solução
de Orange G a 05% validade minima de 6 meses a partir da
data de entrega.

KIT 50

*Os produtos serão fornecidos de acordo com as condições previstas no Anexo I, observado ainda, as
demais condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constantes neste Edital). 

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA 05 /2015

1 - DO OBJETO:

O Departamento de Atenção Básica, por meio da Divisão de Programas Especiais – DPE vem através
deste solicitar a Vossa Senhoria que viabilize junto ao Setor competente a aquisição dos Materiais de
consumo (Kit  descartável  colpocitopatológico em tamanhos pequeno, médio e grande; Conjunto de
coloração para papanicolau) de uso contínuo para o Programa de Saúde da Mulher, estabelecido pelo
Ministério da Saúde – MS. Conforme especificações dos materiais contido no anexo I

2 – UNIDADES DE SAÚDE BENEFICIADAS

Zona Urbana: Agenor de Carvalho, Areal da Floresta, Aponiã, Caladinho, Ernandes Indio, Hamilton
Gondim, José Adelino, Manoel Amorim de Matos, Mariana, Mauricio Bustane, Nova Floresta, Osvaldo
Piana, Pedacinho de Chão, Rafael Vaz e Silva,  Renato Medeiros,  Ronaldo Aragão, São Sebastião,
Santo Antonio, Socialista, Vila Princesa, Centro de Referência Saúde da Mulher.
Zona Rural: Abunã, Aliança, Calama, Cujubim, Extrema, Fortaleza do abunã, Jacy Paraná, Morrinhos,
Mutum Paraná, Nova Califórnia, Maria Nobre da Silva, Rio das Garças, São Carlos, União Bandeirantes,
Vista Alegre do abunã.

3 – JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o impacto que o câncer cervical do útero causa na saúde, uma das prioridades do
pacto pela vida é ampliar a oferta do exame preventivo do colo do útero visando alcançar 80% das
mulheres entre 25 a 64 anos em 2014.

Além disso, o Ministério da Saúde instituiu, através da Portaria nº 1654 GM/MS de 19 de julho de
2011, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica que busca induzir
a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de
qualidade  comparável  nacional,  regional  e  localmente  de  maneira  a  permitir  maior  transparência  e
efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o Brasil.

Dentre as ações do Programa está a ampliação da oferta de exame preventivo, responsável pelo
rastreamento das alterações precursoras do câncer de colo uterino, que deve ser pactuada entre as
equipes de estratégia de saúde da família e a gestão municipal a fim de atingir a meta do pacto pela
vida que é de 80% de cobertura da população alvo. 

Dessa  forma,  para  efetuar  o  referido  procedimento  é  necessário  que  o  material  utilizado  esteja
disponível em quantidade suficiente para atender a procura e a busca ativa da clientela.  

Parat tanto, a Divisão de Programas Especiais, atraves da Coordenação Saúde da Mulher solicita a
aquisição  de  material  de  consumo  (  kits  para  coleta  de  exame  colpocitológico)  apropriado  para
realização do exame acima citado, de acordo com  a memória de cálculo no anexo I, garantindo assim o
constante abastecimento das unidades de saúde, para período de um ano, do municipio de Porto Velho
e o acesso facilitado a este procedimento diagnóstico. 

Para o diagnóstico ser completo, há necessidade também da aquisição do componente reativo que
demonstra  com clareza  se  está  ocorrendo alteração  no  exame.  Este  kit  não é distribuído  para  as
unidades de saúde, eles são para utilização no laboratório do centro de referência da mulher onde
ocorre a análise das lâminas que são enviadas das unidades básicas de saúde.

4 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 – Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - A despesa para a contratação, objeto desta licitação, correrá à conta de dotações orçamentárias
consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2015, assim detalhada:
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Projeto Atividade: 08.31.10.301.268.2.307  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Fonte: 01.07

            Ação Orçamentária: Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama. 

6 - REQUISITOS PARA ACEITABIBILIDADE

Caberá ao LICITANTE VENCEDOR realizar  o  objeto  desta  licitação,  de acordo com a proposta
apresentada, ficando sob sua responsabilidade todos os ônus e encargos decorrentes da execução.
Fica também o vencedor obrigado a:

6.1.1 - Fornecer os bens rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Edital;

6.1.2 - Despachar os materiais ao Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
localizado na  Avenida Jorge Teixeira nº 4116 no Bairro Nova Porto Velho, Cep – 76.820-116 em Porto
Velho Rondônia.

6.1.3 - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o atendimento das
obrigações decorrentes do contrato;

6.1.4  - Cumprir  todas  as  orientações  da  SEMUSA  para  fiel  cumprimento  das  atividades
especificadas;

6.1.5 - Não transferir, total ou parcialmente o objeto do contrato;

6.1.6 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta SEMUSA, prestando todos
os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

6.1.7 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2
(dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em
até  5  (cinco)  dias  consecutivos,  a  partir  da  data  da  sua  ocorrência,  sob  pena  de  não  serem
considerados;

6.1.8  - Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições  previdenciárias,
encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados.

7 – OBRIGAÇÕES DA SEMUSA

7.1 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos desta licitação;

7.2 - Conferir as especificações e as quantidades;

7.3 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar caso fortuito ou força
maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação;

7.4 - Efetuar o pagamento conforme estipulado no Edital.

8 - FORMA DE PAGAMENTO

8.1 – A contratante efetuara pagamento mediante a apresentação da nota/fatura, acompanhada, 
assinado e certificado pelo servido responsável .

8.2 - O pagamento será efetuado até 10º (décimo ), dia útil contados da data da liquidação da 
despesa mediante a apresentação da nota fiscal emitida no valor do material devidamente certificado .

8.3 – Para fins de pagamento deverá comprovar que se encontra quites com suas obrigações junto 
ao INSS,FGTS e Tributos Municipais , Estaduais  e Federal. 
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9 – DE ENTREGA, PRAZOS E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

9.1 - Ficando terminantemente vedado ao contratado a entrega dos materiais usados, devendo 
mantê-lo sempre com qualidade até seu recebimento definitivo, respeitando-se complementarmente

a conservação do material ofertado, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar 
qualquer item que apresente tais características, sendo que após entrega da nota de empenho 
juntamente com a ordem de fornecimento, a empresa contratada terá 30 (trinta) dias para a entrega 
total dos materiais, com prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano, válida para todos os componentes
englobando, a partir da data de entrega definitiva;

9.2– Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou 
conflitante com quaisquer especificações prescritas neste instrumento de contrato;

9.3 - Os materiais, objeto do presente instrumento, serão  entregues, no Almoxarifado da  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, sito a Avenida Jorge Teixeira nº 4116 no Bairro Nova Porto Velho,
Cep – 76.820-116 em Porto Velho Rondônia, onde serão recebidos pela Comissão de Recebimento
designada  para  esse  fim,  com  conhecimento  técnico  na  respectiva  área,  para  acompanhamento,
fiscalização,  conferência  e  recebimento  do  referido  produto,  obedecendo-se  aos  seguintes
procedimentos;

 9.4 - Feita à entrega pela contratada por intermédio da Comissão de Recebimento, realizará no prazo
máximo de  05 (cinco) dias,  os exames necessários para aceitação/aprovação dos PRODUTOS de
modo a comprovar que o mesmo atende as especificações estabelecidas neste instrumento;

9.5  – Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especificações
deste instrumento de contrato, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-
se o contratado providenciar a substituição do (s) produto (s) não aceito, no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos;

9.6  –  Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e
demais  provas  exigidas  por  normas  técnicas  oficiais,  para  a  perfeita  execução  do  objeto  deste
instrumento, caso se faça necessário;

9.7 – Os itens licitados deverão ter, no ato da entrega o prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses
fornecidos pelo fabricante;

9.8 – Os insumos deverão indiscutivelmente ser “Novos”, “sem uso”;

10. - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 –  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de  Preços,
serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial da prestação dos
serviços as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, aplicando-se ainda, as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e
o contraditório;
10.1.2 – Advertência;

10.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de
atraso até 2 (dois) dias para entregar o (s)  equipamentos (s) a contar do prazo estipulado em cada
ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

10.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso
superior  a  2  (dois)  dias  para  iniciar  os  serviços,  a  contar  do prazo  estipulado  em cada ordem de
fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por
cento);
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10.1.5 -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
letra anterior;

10.1.7 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato,
deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no
futuro contrato e das demais cominações legais;

10.1.8 - Transferir  ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância
expressa do Município;

PEDRO AUGUSTO PAULA DO CARMO
Chefe da DPE

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO  O  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  na  forma  legal,  conforme  delegação  de
competência outogarda pelo Artº 1º, Inciso I, do Decreto nº 12.931 de 19/02/2013.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa
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ANEXO I – Materiais de consumo

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

01

Kit descartável pronto para coleta do exame colpocitológico composto
por: 1 espéculo vaginal parafusado, 1 escova cervical , 1 espátula de
ayre,  1  caixa  porta-lâminas  (com parte  fosca  para  identificação  do
paciente) e 1 par de luvas – tamanho pequeno. Validade mínima de
18  meses  a  partir  da  data  de  entrega,  com  registro  na  Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Kit 10.000

02

Kit descartável pronto para coleta do exame colpocitológico composto
por: 1 espéculo vaginal parafusado, 1 escova cervical , 1 espátula de
ayre,  1  caixa  porta-lâminas  (com parte  fosca  para  identificação  do
paciente) e 1 par de luvas – tamanho médio. Validade mínima de 18
meses a partir da data de entrega, com registro na Agencia Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA

Kit 16.000

03

Kit descartável pronto para coleta do exame colpocitológico composto
por: 1 espéculo vaginal parafusado, 1 escova cervical , 1 espátula de
ayre,  1  caixa  porta-lâminas  (com parte  fosca  para  identificação  do
paciente) e 1 par de luvas – tamanho grande. Validade mínima de 18
meses a partir da data de entrega, com registro na Agencia Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA

Kit 4000

TOTAL 30.000

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

04

Conjunto  de  coloração  para  papanicolau:  Reagentes  Solução  de
Hematoxilina  de  Haris  (0,5%),  alúmen potássico  (10%)  e  oxido  de
mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), eosina amarela
(0,2%) e  marrom Bismark  (0,05%);  Solução de Orange G a 0,5%.
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Kit 50

TOTAL - 50

ANEXO  II – Memória de cálculo para um ano 

Período

12 meses

Numero de exames
realizados

Consumo
semestral

Margem de
segurança

(15%)

Consumo
semestral

Consumo
anual

01 de agôsto de 2015 a
31 de agosto de 2016 12.886 12.886 1.933 15.000 30.000

Fonte: Laboratório Centro de referência Saúde da mulher acesso em 27 de Março de 2014.

ANEXO III - Memória de Cálculo Utilização Conjunto Coloração Papanicolau

ITEM NOME DA UNIDADE GESTORA
Frascos

Total Mensal

01 Cenro de Referência Saúde da Mulher
4,1602 Cálculo:  50/12 = 4,16 frascos mês

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov Jorge Teixeira  nº 4116 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. - Fone (69) 3901-2941

   Katiane

25



Processo n.º 08.00076-00/2015

Fl._________________

Visto_______________

 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - DPE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE DE SAÚDE PCCU - (Anual)
KITS DESCARTÁVEIS PARA COLETADE EXAMES COLPOCITOLÓGICO

ANEXO IV

ITEM NOME DA UNIDADE DE SAÚDE PEQUENO MÉDIO GRANDE Total Anual

01 Agenor de Carvalho 278 445 112 835

02 Areal da Floresta 278 445 112 835

03 Aponiã 278 445 112 835

04 Caladinho 278 445 112 835

05 Ernandes Indio 278 445 112 835

06 Hamilton Gondim 278 445 112 835

07 José Adelino 278 445 112 835

08 Manoel Amorim de Matos 278 445 112 835

09 Mariana 278 445 112 835

10 Mauricio Bustani 278 445 112 835

11 Nova Floresta 278 445 112 835

12 Osvaldo Piana 278 445 112 835

13 Pedacinho de Chão 278 445 112 835

14 Rafael Vaz e Silva 278 445 112 835

15 Renato Medeiros 278 445 112 835

16 Ronaldo Aragão 278 445 112 835

17 São Sebastião 278 445 112 835

18 Santo Antonio 278 445 112 835

19 Socialista 278 445 112 835

20 Vila Princesa 278 445 112 835

21 Centro  de  Referência  Saúde  da

Mulher

278 445 112 835

22 Abunã 278 445 112 835

23 Aliança 278 445 112 835

24 Calama 278 445 112 835

25 Cujubim 278 445 112 835

26 Extrema 278 445 112 835

27 Fortaleza do abunã 278 445 112 835

28 Jacy Paraná 278 445 112 835

29 Morrinhos 278 445 112 835

30 Mutum Paraná 270 425 80 775

31 Nova Califórnia 278 445 112 835
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32 Maria Nobre da Silva 278 445 112 835

33 Rio das Garças 278 445 112 835

34 São Carlos 278 445 112 835

35 União Bandeirantes 278 445 112 835

36 Vista Alegre do abunã 278 445 112 835

Totais..............................................................
..

10.000 16.000 4.000 30.000
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ANEXO IV

ITEM NOME DA UNIDADE DE SAÚDE PEQUENO MÉDIO GRANDE Total Anual

01 Agenor de Carvalho 278 445 112 835

02 Areal da Floresta 278 445 112 835

03 Aponiã 278 445 112 835

04 Caladinho 278 445 112 835

05 Ernandes Indio 278 445 112 835

06 Hamilton Gondim 278 445 112 835

07 José Adelino 278 445 112 835

08 Manoel Amorim de Matos 278 445 112 835

09 Mariana 278 445 112 835

10 Mauricio Bustani 278 445 112 835

11 Nova Floresta 278 445 112 835

12 Osvaldo Piana 278 445 112 835

13 Pedacinho de Chão 278 445 112 835

14 Rafael Vaz e Silva 278 445 112 835

15 Renato Medeiros 278 445 112 835

16 Ronaldo Aragão 278 445 112 835

17 São Sebastião 278 445 112 835

18 Santo Antonio 278 445 112 835

19 Socialista 278 445 112 835

20 Vila Princesa 278 445 112 835

21 Centro  de  Referência  Saúde  da

Mulher

278 445 112 835

22 Abunã 278 445 112 835

23 Aliança 278 445 112 835

24 Calama 278 445 112 835

25 Cujubim 278 445 112 835

26 Extrema 278 445 112 835

27 Fortaleza do abunã 278 445 112 835

28 Jacy Paraná 278 445 112 835

29 Morrinhos 278 445 112 835

30 Mutum Paraná 270 425 80 775

31 Nova Califórnia 278 445 112 835

32 Maria Nobre da Silva 278 445 112 835
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33 Rio das Garças 278 445 112 835

34 São Carlos 278 445 112 835

35 União Bandeirantes 278 445 112 835

36 Vista Alegre do abunã 278 445 112 835

Totais..............................................................
..

10.000 16.000 4.000 30.000
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como
representante  devidamente  constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante  ou  consórcio)  doravante  denominado  (Licitante/Consórcio),  para  fins  do  disposto  no  item
_______(completar) do Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da Licitação) foi
elaborada de maneira independente pelo ______________________ (Licitante/Consórcio) e o conteúdo
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  _____________(Identificação  da  Licitação),  por
qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________ (identificação da
Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação) quanto a participar ou
não da referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________  (identificação  da
Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________(identificação  da
Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

     __________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º  ___________,  por  seu
Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente data não existe
fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral
– CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2016 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico Nº /

2016, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Gov Jorge Teixeira  nº 4116 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116  - Porto Velho/RO
D.A. - Fone (69) 3901-2941

   Katiane

32


	Conjunto de coloração pra papanicolau: Reagente Solução de Hematoxilina de Haris (0,5%), alúmens potássico (10%) e oxido de mercúrio (0,25%); Solução EA36: Verde Luz (0,2%), cosina amarela (0,2%) e marrom bismark (0,05%); Solução de Orange G a 05% validade minima de 6 meses a partir da data de entrega.

