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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2011
EDITAL PREGÃO ELETRONICO N° 23/2011
EMISSÃO: 06/09/2011

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS/SC, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de  PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo "MENOR PREÇO POR ITEM”, para realização de Registro de Preços, de acordo com 
a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,  Decreto Municipal nº 869/2011 e, os 
artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto 516/2008, de 07 de julho de 
2008.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 17:00 horas do dia  23/09/2011.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 26/09/2011, às 08hs30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia  26/09/2011 às 09:00horas

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.0. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto selecionar as melhores propostas para aquisição 
de móveis de escritório, móveis de cozinha, eletrodomésticos e equipamentos Áudio Visual 
para mobiliar  e equipar a Sede do Programa de Educação Permanente em Saúde do 
Município de Itaiópolis, e aquisição de mobiliário para Unidades Básicas de  Saúde/ESF e 
SAMU no Sistema de Registro de Preços.

2.0. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 
através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).

3.0.  RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
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3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 
inscrição, cadastramento e a abertura da proposta, atendendo também para a data e 
horário do início da disputa.

4.0.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 
Anexos;

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de 
Licitações adotado;

4.3.   É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas;

4.4.   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

4.5.  Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, telefone: (041) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para apresentação da 
proposta e início do pregão.

4.6.  O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do proponente que 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 
nº 10.520/2002.

4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua 
condição, assim como no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto 
consoante com o modelo do Anexo VI para fazer valer o direito de prioridade do 
desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

5.0.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio;
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b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL

5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador 
devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.

5.3.  A participação do proponente resulta no pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

5.4. O  acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do proponente, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa.

5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa do provedor do sistema.

5.6.  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 Bolsa 
de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.7. 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;

PARTICIPAÇÃO
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5.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta 
de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 
limite estabelecidos.

5.9. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão 
do seu representante;

5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida junto ao provedor do sistema adotado pelo comprador no fone (41) 3042-9909 
ou E-mail: contato@bll.org.br.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

5.12. 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
registro e valor;

5.13.  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 
sido anteriormente registrado no sistema;

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

5.15.  Não    serão   aceitas propostas com valores  superiores ao máximo fixado no 
Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM). O descumprimento desse 
requisito implicará na desclassificação do proponente; 

5.16.    Fica  a  critério do   pregoeiro   a autorização  da  correção  de lances com valores 
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 
lances;

5.17. 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;
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5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes 
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

5.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) 
divulgando data e hora da reabertura da sessão;

5.20. 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 extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em 
hipótese alguma,  as  empresas apresentarem novos lances;  (FECHAMENTO 
RANDÔMICO)

5.20.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o 
seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que 
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 

5.21. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso 
do prazo de trinta 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 sobre sua aceitação;

5.22.  O  sistema   informará   a proposta de menor  preço (ou melhor proposta) 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

5.23.  Os documentos relativos à habilitação, solicitados nos Anexos III e IV deste Edital (e 
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo V), da 
Empresa vencedora, deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, e 
deverão chegar no Fundo Municipal de Saúde no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços já 
adequada ao seu ultimo lance, para; 
Fundo Municipal de Saúde
Avenida Tancredo Neves, 234, centro
CEP 89340-000
Itaiopolis/SC – Setor de Compras e Licitações
Fone; 047 3652 1065 – Ramal 25
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5.24. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta 
vencedora, passando assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos 
documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, será declarada a empresa 
vencedora do(s) item(ns) e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição 
de recurso;

5.25. A  s e s s ã o  p ú b l i c a  f i c a  s u s p e n s a ,  o u  s e j a ,  p e r m a n e c e  e m  f a s e  d e  
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das 
condições dispostas no item 5.23. Será informado no chat o horário e a data exata em que 
se continuarão os trabalhos;

5.26.  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

5.27. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 
desatender às 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 nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 
para que seja obtido preço melhor;

5.28. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

5.29. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo 
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor 
preço;

5.30. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 
123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após 
o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não 
atinja o valor de referência definido pela administração pública.

6.0.    DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1.  O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a 
Prefeitura Municipal de Itaiópolis – Fundo Municipal de Saúde a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições.
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6.2.  Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de 
condições com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante 
utilização de quaisquer outros meios respeitados a legislação relativa às licitações.

6.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Setor de Compras e Licitações
convocar os fornecedores.

7.0.  PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
Proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
onde não serão aceitos pedidos de desclassificação de proposta, estando a proponente 
sujeita as sanções cabíveis no caso de descumprimento do aqui estabelecido;

7.2. Na proposta comercial inserida no sistema não deverá conter nenhum tipo de 
identificação da empresa participante. O descumprimento deste item implicará na 
desclassificação do proponente.

7.3. Os preços cotados serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4. Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 
ESPECIFICAÇÕES,  MARCAS dos equipamentos e/ou móveis ofertados, e quando for o 
caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações 
contendo as especificações e as marcas dos equipamentos e/ou móveis neste campo, 
implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta;

7.5. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

7.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 
propostas virtuais;

7.7. As propostas deverão ser formuladas em formato texto(Word), planilha(Excel) e 
Adobe Reader 9.0, para Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office 
Premium 2000. As propostas cadastradas e que não puderem ser “abertas” pelo 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000 e posteriormente 
lidas e analisadas serão desclassificadas.
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7.8. Na hipótese do proponente ser ME/EPP será necessário a informação desse regime 
fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo VI) sob pena do proponente enquadrado 
nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, 
conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006;

8.0.  PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

8.1. A Empresa vencedora, deverá enviar em até 3 (três) dias úteis, a documentação 
referente a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços escrita, 
com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as 
folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos 
de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 
Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no 
prazo estipulado no item 5.23, deste Edital;

8.2.  Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do equipamento e/ou 
móveis ou destacados;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais;

c) Especificação completa e marca do equipamento e/ou móvel oferecido com informações 
técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no 
ANEXO 01, deste Edital;

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

8.3. Atendidos  todos  os  requisitos,  será(ão)  considerada(s)  vencedora(s) a(s) 
proponente(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO  - NO REGIME DE MENOR VALOR 
POR ITEM;

8.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos, frete, demais despesas e 
encargos inerentes ao equipamento e/ou móveis, até sua entrega no local fixado neste 
Edital.

8.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor;

8.6. Serão desclassificadas as propostas que:
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8.6.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do equipamento/móvel licitado;

8.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;

8.6.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos;

8.6.4. A proposta anexada ao sistema não poderá conter nenhuma identificação do 
proponente.

9.0.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1.   Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, NO REGIME DE 
MENOR VALOR POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as especificações 
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 
definidas neste Edital;

9.2.  Propostas podem conter até 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

9.3.  Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPPs, 
conforme Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, desde que o vencedor não tenha 
declarado condição de ME/EPP e exista proposta de ME/EPP dentro da margem de 5% da 
proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei 
Complementar. Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate 
não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame, desde de que atenda aos requisitos de habilitação.

9.4. O Pregoeiro anunciará o proponente detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 
o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
valor.

9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital.

9.6. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o 
Pregoeiro poderá negociar com a proponente para que seja obtido melhor preço.
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9.7.  Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

10.0.  HABILITAÇÃO

10.1. Conforme ANEXO III

11.0. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. 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;

11.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando no sistema eletrônico sua intenção de recorrer, quando 
oportunizado pelo pregoeiro, no prazo de até 5 minutos, com registro da síntese das suas 
razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

11.3. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação 
e  motivada importará a preclusão do direito de recurso;

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

11.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

11.7.  Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Um via original deverá ser
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Itaiópolis, no endereço: Avenida Getúlio 
Vargas, 308 Centro – 89340-000 no Departamento de Compras e Licitações, esta via 
deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e 
assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com 
este documento original,  deverá ser enviado também uma cópia por E-mail 
tesouraria@itaiopolis.sc.gov.br para que seja possível a publicação on-line das razões do 
recurso interposto e a decisão cabida à este.

12.0.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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12.1. A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas 
na forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento dos equipamentos/móveis após a adjudicação da 
licitação;
b) Não for entregue os equipamentos/móveis no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

12.2. A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c)Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no 
Art. 7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

12.3. 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.

13.0.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso.

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14.0.  DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.01.  O prazo de validade da ATA do registro de preços será de 12(doze) meses
contados a partir da data da publicação da respectiva Ata no Diário Oficial do Estado.

14.02.  O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições   
estabelecidas no Decreto 516/2008 de 07/07/2008.  /ou nas condições abaixo:

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, 
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao 
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
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d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
e) o fornecedor obriga-se a manter o preço pactuado na Ata de registro de Preços, os 
valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” 
do inciso II do art 65 da Lei 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços 
praticados no mercado sofrerem redução, salvo os casos de reajuste previstos neste 
Edital, conforme Decreto 516/2008 de 07/07/2008 art. 13º.

15.0.  DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

15.1. Os equipamentos/móveis deverão ser entregues, de acordo com as contratações   
do Fundo Municipal de Saúde, rigorosamente em até 30 (trinta) dias corridos, após a 
emissão da autorização para fornecimento e da respectiva nota de empenho; Os 
produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado no  
edital;

15.2. A entrega dos equipamentos/móveis deverá ser efetuada no  Fundo Municipal de 
Saúde sito á Avenida Tancredo Neves, n° 234 – Centro, no horário das 08:30 horas às 
11:30 horas e das 13:30 horas ás 16:30 horas; 

16.0.  DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o fornecimento dos 
equipamentos/móveis, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificado 
pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

16.2.  Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, 
esta será devolvida à proponente para as devidas correções.

16.3.  A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os 
valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de 
responsabilidade da  CONTRATADA.

16.4.  O pagamento será realizado em conta corrente junto ao Banco do Brasil. Para conta 
corrente de outros bancos poderá haver cobrança de tarifa (conforme tabela vigente do 
Banco do Brasil). 

17.0.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1.  Para dar cumprimento à legislação pertinente ao assunto, informamos que os 
recursos para atender a presente despesa, correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:

x 4.4.90.30.00.00.00.00 (21) Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA
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18.0.  DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1.   A  presente  licitação  não importa  necessariamente  em contratação,  podendo   a 
Prefeitura Municipal de Itaiópolis revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura Municipal de Itaiópolis poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para 
sua abertura;

18.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis;

18.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo;

18.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-l o  n o  p r a z o  d e t e r m i n a d o  p e l o  P r e g o e i r o ,  s o b  p e n a  d e  
desclassificação/inabilitação;

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta;

18.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

18.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

18.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;

18.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital;
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18.10. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e 
às condições de entrega dos equipamentos e/ou móveis e quanto à quitação financeira da 
negociação realizada.

18.11. O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da 
Comarca de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, com renúncia prévia e expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.12.  O  Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderá aos  interessados  no  horário de 
8:00 às 12:00 e das 13hs30min as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
no Endereço Avenida Getúlio Vargas, 308, Centro, Itaiópolis - SC no Departamento de 
Compras e Licitações, para melhores esclarecimentos;

18.13.   A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

18.14. 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 subseqüente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

18.15.  Os casos omissos  neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente.

18.6. Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Descrição dos itens
ANEXO II - Modelo de carta proposta 
ANEXO III - Exigências para Habilitação
ANEXO IV – Modelo de Declaração
ANEXO V - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
ANEXO VI – Ficha técnica descritiva
ANEXO VII -  Dados cadastrais para assinatura da Ata de Registro de Preços
ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços

Itaiópolis,  06 de Setembro de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIOPOLIS
RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT

Secretário da Saúde
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS ITENS

Item Descrição Sucinta Unidade
Marca 

  Quant Preço
Unit.

Total

01 Cadeiras empilháveis,  m o d e l o  
encosto em arco com pegador, 
estrutura metálica em aço carbono, 
tubo 20x20mm, espessura 1,5mm no 
assento e pernas, 1,2mm no encosto  
ou superior, pintura eletrostática a pó 
marrom,  e s p u m a  i n j e t a d a  n o  
assento, revestimento do encosto e 
assento em tecido de poliéster e 
algodão, na cor marrom escuro,  com 
sistema de fixação por encaixe do 
e n c o s t o  s e m  p a r a f u s o s ,  p é s  
d e s l i z a d o r e s  e m  n y l o n  e  
policarnobato; com proteção plástica 
para empilhamento.

UN 90 173,00 15.570,00

02 Cadeiras empilháveis, modelo para 
obesos, estrutura metálica em aço 
carbono, pintura eletrostática a pó  
m a r r o m ,  e s p u m a  i n j e t a d a  n o  
assento, revestimento do encosto e 
assento em tecido  de poliéster e 
algodão, cor marrom escuro, com 
sistema de fixação por encaixe do 
e n c o s t o  s e m  p a r a f u s o s ,  p é s  
d e s l i z a d o r e s  e m  n y l o n  e  
policarnobato; com proteção plástica 
para empilhamento.    

UN 10 203,00 2.030,00

03 C a d e i r a  s e c r e t á r i a  g i r a t ó r i a  
c/regulagem de altura do assento 
mecânica ou gás , acabamento dos 
perfis e estrutura na cor preta ou 
cinza médio.  Pintura epóxi-pó. 
Revestimento tecido polipropileno na 
cor preta ou azul.

UN 5 249,00 1.245,00

04 Cadeira fixa 4 pés  estofada em 
tecido  polipropileno preto,  estrutura 
metál ica em aço carbono, tubo 
18mm, espessura 1,4mm no assento 

UN 10 122,00 1.220,00
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e pernas, 1,2mm no encosto  ou 
superior

05 M e s a  (retangular) prática, com 
pernas dobráveis em tubo em aço 
carbono, de 1”, parede de 1,5mm, 
sistema de dobradiças com travas 
automáticas, perfil metálico em 
chapa 16 para resistência do tampo, 
ou superior, pintura eletrostática a pó 
c o r  m a r r o m ,  t a m a n h o  
1,52x0 ,45x0 ,75  (compr imento ,  
l a r g u r a  e  a l t u r a )  t a m p o  e m  
compensado 18mm, acabamento em 
fórmica  branca,  prata ou marrom , 
bordas de PVC.

UN 25 465,00 11.625,00

06 Mesa prát ica,  serpentina,  com 
pernas dobráveis em tubo em aço 
carbono, de 1”, parede de 1,5mm, ou 
superior, sistema de dobradiças com 
t r a v a s  a u t o m á t i c a s ,  p i n t u r a  
eletrostática a pó cor  marrom, tampo 
em compensado 18mm, acabamento 
em fórmica branca, prata ou marrom,  
b o r d a s  e m  P V C ,  t a m a n h o  
100x200x60x75 (raio, diâmetro, 
largura e altura) .

UN 1 677,00 677,00

07 Mesa redonda para cozinha c/0,90 
diâmetro, com 4 cadeiras na cor 
branca, em fórmica ,  tubular,  com 
pés das cadeiras  1” e da mesa 1,5” 
ou superior.

UN 1 782,00 782,00

08 Mesa 1,66x0,84x0,79 (comprimento, 
largura e altura),   em madeira de 
eucalipto e MDF/MDP, cor cerejeira 
ou mel.

UN 2 347,00 694,00

09 Mesa de escritório  em MDF/MDP, 
1 2 0 x 6 0  ( c o m p r i m e n t o  e  
profundidade) c/2 gavetas c/chave e 
teclado retrátil.

UN 6 354,00 2.124,00

10 B a l c ã o  p a r a  b e b e d o u r o  
0,80x0,80x0,50 (altura, largu r a  e  
profundidade)  com 2 portas e  
gavetas,  em madeira e MDF/MDP, 

UN 1 356,00 356,00
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cor cerejeira ou mel c/ tampo.

11 Armário baixo fechado com 2 portas, 
com chaves, cor bege, com bordas 
n a  m e s m a  c o r ,  t a m a n h o  
0,75x0,37x1,50 (altura, profundidade 
e largura)  em MDF/MDP.

UN 1 493,00 493,00

12 Armário alto fechado com 2 portas, 
com chaves, cor bege, com bordas 
n a  m e s m a  c o r ,  t a m a n h o  
0 , 7 5 x 0 , 3 7 x 1 , 5 0  ( largura, 
p r o f u n d i d a d e  e  a l t u r a )    e m  
MDF/MDP.

UN 9 525,00 4.725,00

13 Estante de aço c/ 6 prateleiras 
desmontáveis, com reforço,   c o r  
cinza 1,96x0,90x0,42 (altura,largura 
e profundidade) com proteção de 
borracha nos pés.

UN 15 245,00 3.675,00

14 Estante fixa para escritório c/ 15 
módulos em MDP  1,07x0,35x1,87  
Cor bege ou marrom.

UN 1 929,00 929,00

15
Armário multi uso para material 
limpeza,  cor  branca,  c /2  portas 
1,90x0,62x0,42 (altura, largura e 
profundidade)  em MDF/MDP.

UN 2 489,00 978,00

16 Kit Mesa em L para escritório cor 
bege, c/2 gavetas e teclado retrátil.  
1,42x1,23x0,54x0,74 em MDF/MDP.

UN 1 651,00 651,00

17 Poltrona para recepção com pé 
cromado  fixo, em courvim estilo 
arredondado. Na cor marrom.

UN 2 397,00 794,00

18 Refrigerador 323 litros, cor branco, 
modelo econômico (A), frost free – 1 
porta. 

 UN 1 1.458,00 1.458,00

19 Bebedouro eletrônico, dimensões 
430x300x320, volume reservatório 
1,5 litros, tensão rede (V) Bilvolt –
Potencia (W) 70,  cor branca.

UN 1 400,00 400,00

20 Máquina de lavar roupa 12 quilos / 
automát ica ,   cor  branca,  com 
lavagem turbo (faz tudo).

UN 1 1.864,00 1.864,00

21 Fogão a gás 4 bocas, automático  
cor branca , autolimpante.

UN 1 591,00 591,00
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22 Impressora multifuncional lazer 
monocromático
IMPRESSÃO:
Funções: Cópia, Impressão, 
Impressão em rede, Digitalização 
colorida e Fax .
Resolução: Saída efetiva de até 
1200 x 1200 dpi
Padrão Duplex.
COPIA: Multi cópia 1 ~ 999;  Cópia 
Duplex Integrado; Cópia de 
documento, Cópia Clone, Cópia de 
marca d´água, Cópia com 
sobreposição de formulários, Cópia 
com corte automático, Várias por 
página, Cópia pôster, Brochura;
Velocidade até 43 cpm em A4 (45 
cpm em Carta)
MANUSEIO DE PAPEL :
Tamanho da mídia:  98 mm x 148 
mm (3.86" x 5.83") ~ 215.9 mm x 
355.6 mm (8.5" x 14"); Capacidade e 
tipo de entrada : gaveta para 520 
folhas, Bandeja multiuso para 100 
folhas ; Tipo de mídia: comum, Fino, 
Envelopes, Etiquetas, Cartolina, 
Cartão, Arquivo, Perfurado, Pré-
impresso, Reciclado, Transparência, 
Timbrado, Grosso, Colorido;   
Capacidade e tipo de saída: até 500 
folhas viradas para baixo;  
Capacidade ADF : DADF de 100 
folhas;  Tamanho documento ADF : 
Largura : 145 ~ 216 mm (5.7" ~ 8.5"), 
Comprimento : 145 ~ 356 mm (5.7" ~ 
14.") para digitalização de uma única 
página, 145 ~ 400 mm (5.7" ~ 15.7") 
para digitalização de múltiplas 
páginas; 
GERAL: memória /armazenagem:  
256 MB / Disco rígido de 80 GB; 
Compatibilidade OS:  Windows 2000 
/ XP / 2003 Server / Vista / 7, vários 
SO Linux, Mac OS 10.3 ~ 10.5;  

  UN

1 7.600,00 7.600,00
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Interface: USB 2.0 de alta 
velocidade, Ethernet 10 / 100 Base 
TX, host USB (digitalização para 
USB, impressão;  Ciclo de trabalho 
mensal:  Até 200000 páginas;  
SCANNER: compatibilidade Padrão 
Twain, Padrão WIA; Método: 
digitalizador de mesa colorido ou 
DADF ;  Resolução ótica Até 600 x 
600 dpi;  Resolução (aumento) Até 
4800 x 4800 dpi; Scanner para: 
unidade de disco rígido, USB, E-mail, 
Cliente, SMB, FTP; 
CONSUMÍVEIS: Toner : produção 
média do cartucho de 25000 páginas 
padrão. * Valor de produção 
declarado de acordo com a ISO / IEC 
19752, Tambor : 80000 páginas 
(acompanha o cartucho inicial de 
toner para 25000 páginas e tambor 
para 80000 páginas);  Tipo Cartucho 
de 2 peças.
FAX: 
Compatibilidade ITU-T G3;  
Velocidade do modem 33.6 Kbps;  
Resolução Mono : até 300 x 300 dpi 
Cor : até 200 x 200 dpi;  Memória 
:Armazenamento em disco rígido;  
Dial automático: discagem rápida : 
200 contatos;  Especificações: 
Discagem no gancho, Rediscagem 
automática, Rediscagem do último 
número, Caixa de correio, Redução 
automática, Envio múltiplo, Envio 
programado, Encaminhamento de 
fax (Servidor / E-mail / Fax)

23 Câmera Digital 16.1MP/ Platinum c/ 
5x Zoom Óptico, Foto Panorâmica, 
Filma em HD, LCD 2.7" e Bateria 
Recarregável + Memory Stick 8GB  
c/ cabo USB. 

UN 1 775,00 775,00

24 Filmadora  c/80GB de Memória 
Interna, 60x Zoom Óptico, Filma em 
HD, Touch Screen e LCD 2.7"  com 

UN 1 1.590,00 1.590,00
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adaptador AC/carregador de Bateria, 
bateria InfoLithium NP-FV30, cabo 
conector AV,  cabo USB e CD -
Software PMB , Resolução de foto: 
VGA / Resolução de filmagem: 720 x 
480

25 Projetor Multimídia 
Resolução Máxima WXGA80 
(1280x800).
Luminosidade 2000.
Lâmpada 200W UHE, 4000H (alto 
brilho) e 5000H (baixo brilho).
Lente Fixa com foco manual, FN 
1:44, foco 16,6mm, zoom 1.0 - 1.35 
digital.
Outras Funções liga e desliga 
instantaneamente, senha de 
segurança e barra de segurança.
Requisitos do Sistema Windows e 
MAC.
Conexões VGA (mini D-sub 15 pin)x 
1, vídeo composto (1 RCA) x 1, S-
vídeo (mini DIN 4 pin) x 1, vídeo 
componente (compartilhado com 
entrada VGA) x 1, USB tipo B x 1 
(vídeo de computador), áudio (2 
RCA) x 1, USB tipo B x 1 (vídeo de 
computador), HDMI 1.3 x 2, 
microfone. Saída: VGA (mini D-sub 
15 pin) x 1, saída de áudio coaxial 
digital e retorno para monitor. 
Voltagem Bivolt
Garantia do Fornecedor 36 meses

UN 1 4.000,00 4.000,00

26 Notebook Completo Processador 
core  2  duo ;  te la  15 ,6”  L C D ;  
memória 4 GB; HD 500GB  com 
leitor e gravador de CD/ DVD  mini-
mouse óptico com conexão USB, c/ 
saídas VGA/HDMI  c/ portas USB.

UN 1 1.975,00 1.975,00

27 Púlpito tamanho 0,70x0,69x1,17 
(comprimento, largura e altura).  
MDF/ laminado.

UN 1 2.298,00 2.298,00

28 Porta banner “ single”  regulável. UN 1 203,00 203,00
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29 Micro ondas  30 litros  com funções:  
micro-ondas;  grill e crisp; cozimento 
a vapor e adiar preparo, cor branca.

UN 1 596,00 596,00

30 Balcão para forno com 2 portas em 
MDF, cor branca . 62 largura 48 
profundiudade 1,05 altura 

UN 2 2 209,00 418,00

TOTAL 72.336,00
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO N° 21/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011 - NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total do item, de acordo com o Anexo 01 do 
Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 
pregão.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, frete, taxas etc.), 
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO III

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

Para comprovação da Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a última alteração contratual 
ou consolidação, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, devendo referido 
documento demonstrar a finalidade social de atuação no ramo pertinente ao objeto da 
presente licitação, bem como o capital social devidamente registrado e integralizado.

Para comprovação da regularidade fiscal:
a) Cópia do CNPJ/MF;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa Da União, expedida pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na 
forma da lei;  

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

e) Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

f) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;

Para comprovação da qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e/ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. A certidão deve 
estar em plena validade e, na hipótese da inexistência de prazo de validade a 
mesma deverá ser emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias 
anteriores à abertura desta licitação.
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b) Declaração – Anexo IV;

c) Dados cadastrais para assinatura da Ata de Registro de Preços;

d) Enquadramento de ME ou EPP se for o caso;

OBS: Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos 
deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias 
originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A 
aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à 
verificação de sua validade e dispensam a autenticação.  

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 1°, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 2 (dois) 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.

A não regular ização da documentação impl icará decadência do dire i to  à  
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Além da declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou 
empresa de pequeno porte exigida no anexo V, será exigida a Comprovação da condição 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da apresentação de Certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para fins 
de aplicação dos procedimentos definidos na Lei Complementar nº 123/06.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., 
sediada ........................................., por intermédio de seu representante legal, 
Sr . (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  por tador  (a )  da  Car te i ra  de  Ident idade  
nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que 
até a presente data:

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 
anos;
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação 
dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e
f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do 
Edital e seus anexos.

LOCAL E DATA

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: 

1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa proponente possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 
essa condição.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. (NA HIPÓTESE DO 
PROPONENTE SER ME OU EPP).

 (Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 

Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 

123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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Número do edital: 

Órgão comprador:

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 .
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (ME/EPP)]  
Data:

ANEXO VI – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
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ANEXO VII

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Representante da empresa:

Nome: representante da empresa que vai assinar o contrato (proprietário)

RG:

CPF:

Endereço residencial  do representante (proprietário)

Rua:

CEP:

Cidade:

Estado: 

Razão social:

CNPJ:

Inscrição estadual:

Rua:

CEP:

Estado: 
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ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ../2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011

Aos  .. dias do mês de ... de  2011, na sede do Setor de Compras e Licitações da Secretaria 
Municipal de Saúde, situada na Avenida Tancredo Neves, 234 em Itaiópolis  (SC) 
representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Rodrigo César Muniz Malat,  
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 894.417.2 e CPF/MF  nº 234.098.199-
91; e do outro lado a  empresa  .., inscrita no CNPJ sob o nº.  .., sediada à Rua ..., ..,  na 
cidade de ..., Estado do ..., representada neste ato pelo ..,  Senhor ...,  portador do CPF nº ..., 
que também  subscreve, doravante denominada de CONTRATADA,  acordam firmar o 
presente contrato, obedecidas as condições contidas no Processo Licitatório nº  21/2011, bem 
como,  a proposta de preços da Contratada, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as cláusulas e condições que aceitam, ratifiquem e outorgam na forma abaixo 
estabelecida:  

1 .  Objeto:  A presente licitação tem por objeto selecionar as melhores propostas para 
aquisição de móveis de escritório, móveis de cozinha, eletrodomésticos e equipamentos Áudio 
Visual para mobiliar  e equipar a Sede do Programa de Educação Permanente em Saúde do 
Município de Itaiópolis, e aquisição de mobiliário para Unidades Básicas de  Saúde/ESF e 
SAMU.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Ordem 
de Compra ou Requisição de compra por onde correrá a despesa, mediante comprovante de 
recebimento por qualquer meio, inclusive por fax, na forma descrita no Edital de Pregão
Eletrônico nº 23/2011.

3.  O prazo para entrega dos respectivos itens será de no máximo 30 (trinta) dias úteis,  
inclusive nas condições estabelecidas no Edital, pelo detentor da Ata de Registro de Preços, 
de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente Ordem de Compra, no 
Departamento solicitante, em horário normal de expediente.

4. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, 
com os praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.

5. Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão entregues em perfeitas condições de uso, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer 
despesa adicional.
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6 .  Os itens registrados objeto deste PREGÃO deverão ser entregues e recebidos 
provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, inclusive Ata de Registro 
de Preços para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da 
compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, 
testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo 
de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

7. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a 
retirá-lo ou substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida 
pela Contratante, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções previstas no item 12
e subitens deste Edital. 

8. Em caso   de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 05 (cinco) dias,  contados da  notificação a ser expedida pela  
Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas no item 12 e 
subitens deste Edital.

9. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos 
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem 
como nos contratos dela decorrentes.

10.  O objeto deste pregão será fornecido de acordo com os pedidos formalizados através da 
ordem de compra, segundo a necessidade da contratante, no horário comercial, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da ordem de compra ou pedido de 
compra e entregues neste endereço: Fundo Municipal de Saude, sita à Avenida Tancredo 
Neves, 234, centro, CEP 89340-000, Itaiópolis-SC.

10.1.   A recusa de entrega na forma acima descrita, implicará em infração contratual, 
permitindo que a  Contratante rescinda o contrato, nos termos da lei 8.666/93.

11. No caso de embalagens, estas deverão conter as seguintes informações: nome do 
produto, lote, procedência, data de fabricação, data de validade, nome do fabricante, rótulo, 
etc, quando houver, e deverá  apresentar-se conforme requisitado.

12.  A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (dose) meses a contar de sua assinatura.

13. Os valores devidos pela Prefeitura – Fundo Municipal da Saúde serão pagos até o 15º 
(décimo quinto) dia do mês subseqüente ao da emissão da Nota Fiscal, mediante 
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.
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14. As despesas decorrentes  dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a 
seguir descriminados:

x 3.3.90.00.00.00.00.00 (21) - Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA

15. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão gerenciador a firmar as contratações 
com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do 
art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

16. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem 
prejuízos das previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2011, que desta Ata faz parte 
integrante:
16.1 A proponente estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na 
forma da legislação em vigor, quando:
a) Houver desistência do fornecimento dos equipamentos/móveis após a adjudicação da 
licitação;
b) Não for entregue os equipamentos/móveis no prazo estabelecido neste Edital;
c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

16.2 A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, 
aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
c)Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 
7° da Lei n° 10.520/02;
d) Expedição de declaração de inidoneidade com a conseqüente exclusão do quadro de 
fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

16.3 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.

17. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado  no interesse da Administração e 
nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, ou a pedido justificado do 
interessado.

18 .  Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 
dispositivos, o Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2011,  a Nota de Empenho com  os termos 
aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 
disposições.
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19. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão 
dirimidas no Foro da Comarca de Itaiópolis/SC, esgotadas as vias administrativas.

20. Para constar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. 
RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT, Gestor do Fundo Municipal da Saúde, e pelo 
representante da Contratada, e duas testemunhas.

Itaiópolis, ..  de .. de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGO CESAR MUNIZ MALAT

Secretário da Saúde
CONTRATANTE

EMPRESA
REPRESENTANTE

FUNÇÃO
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome/RG/Assinatura: _______________________________

Nome/Rg/Assinatura: ________________________________


