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Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por intermédio de sua Unidade INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS,
sediada à Av. Brasil, nº 4.365, Campus Fiocruz, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ – CEP 21.040-360, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro
de 2010, da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 11/10/2022

Horário: 10:00hrs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – h�ps://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: menor preço

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a par�cipação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de compras governamentais e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as do Edital.

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação
abaixo:

Gestão/Unidade: 254492

Fonte: 015100000000

Ação: 8305

PTRES: 172780

Elemento de Despesa: 44.90.52.08

   

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de cer�ficado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

     

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

4.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.2.8. sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.3. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/


4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

4.3.1.1. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7. que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.3.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao 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 emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.  Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

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

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação
automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, ao objeto produzido:

7.25.1. no pais;

7.25.2. por empresas brasileiras;

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.27.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.     
 

8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao
máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que
o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracterís�cas do material ofertado, tais como marca, modelo, �po,
fabricante e procedência, além de outras informações per�nentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua con�nuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob�do preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

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

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros: 

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de
Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


d) Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

9.1.2.2.A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.

9.6. e o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, 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;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

 

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira.

9.10.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

9.10.1.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de
balanço patrimonial do úl�mo exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.1.2. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

9.10.1.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.1.4. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o ar�go 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

 

LG = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo

___________________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG = A�vo Total

_______________________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0


 

LC = A�vo Circulante

_________________________________________ 
Passivo Circulante

 

 

9.10.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
ofertado pela licitante.

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.12. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus�fica�va.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da
mesma.

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

 

10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas,  a contar da solicitação do 9.9.1.Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta, tais como marca, modelo, �po, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

 

12.    DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.             A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.         Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2.         Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re�rar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

12.2.1.          A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2.          A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação. 

 

15.  DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. O prazo de garan�a contratual dos bens, complementar à garan�a legal, é de, no mínimo, 12 (DOZE) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento defini�vo do objeto.       

15.1.1. Para os itens 24, 29, e 47 a garan�a mínima do equipamento, será de 24 (vinte e quatro) meses.

15.1.2. Para os itens 14 e 41, a garan�a mínima do equipamento, será de 36 (trinta e seis) meses.

15.2. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a subs�tuição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.         

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser subs�tuídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem
padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 7 (SETE) dias úteis, contados a par�r da
data de re�rada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus�ficada da
Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para u�lização
em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos trabalhos administra�vos durante a execução dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a subs�tuição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos
respec�vos, sem que tal fato acarrete a perda da garan�a dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de responsabilidade da Contratada.

15.11.  A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permi�ndo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

15.12. Todos os equipamentos deverão possuir manual de instruções em português, assistência técnica no Rio de Janeiro

16. DO TERMO DE CONTRATO 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinatura do Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo obrigatória para a assinatura a realização do cadastro de seu representante legal e de suas testemunhas no Sistema
Eletrônico de Informação – SEI, acessando o Link a seguir para cadastro de usuário externo[2]:
(h�ps://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.phpacao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0).

16.2.1.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho, emi�da à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

16.3.2. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou
en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e
nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1. O fornecedor que não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do
contrato .

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

17.      DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

 

20.      DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20.1.1. É admi�da a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital. 

 

21.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. As regras, na aplicação de penalidades, impedimentos licitar e contratar no âmbito da Fiocruz, estão estabelecidas na portaria 150/2019- COGEAD, ANEXO IV a este Edital.

21.2. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:



21.2.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.2.2. apresentar documentação falsa;

21.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.2.5. não man�ver a proposta;

21.2.6. cometer fraude fiscal;

21.2.7. comportar-se de modo inidôneo;

21.3. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injus�ficadamente.

21.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

21.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao objeto da contratação;

21.5.2. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.5.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

21.5.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.5.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste
Edital.

21.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

21.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

21.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

21.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

21.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme ar�go 419 do Código Civil.

21.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.15. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secoa@ini.fiocruz.br / secom@ini.fiocruz.br, ou por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço Av.
Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21040-360 – Serviço de Compras do INI

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

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

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

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a administração.

 

23.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o
primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios
da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras, e também poderão ser lidos e/ou ob�dos na Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos –
Rio de Janeiro – RJ – CEP 21040-360 – Serviço de Compras do INI, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados



23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência

23.12.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta 

23.12.3.  ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

23.12.4. ANEXO IV - PORTARIA 150/2019-COGEAD

 

Rio de janeiro, 29 de setembro de 2022.

 

Assinatura da autoridade competente

 

 

ANEXOS AO EDITAL

 

ANEXO I

 

 





 

 













ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

 

 

Processo nº 25029.000326/2022-63 
Pregão Eletrônico  nº 11/10/2022        Hora da Licitação: 10:00 horas 
Proponente: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço completo: 
Telefone:                                              E-mail: 
Banco: Agência: Conta bancária: 
Inscrição no SIMPLES: ( ) Sim ( ) Não

Prazo de entrega: Conforme Edital

Validade da Proposta: Conforme Edital

Local e data ______________________

Representante legal

RG nº                     

CPF nº

 

tem CATMAT PGC Descrição Descrição Complementar UND Qte Valor
unitário  

 Valor
total 

1 207001 2401

BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA:FERRO,
TIPO ASSENTO:GIRATÓRIO, MATERIAL BASE
ASSENTO:COMPENSADO, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTADO, CARACTERÍSTICA
ASSENTO:CIRCULAR ACOLCHOADO,
REVESTIMENTO ASSENTO:ACOLCHOADO, COR
ASSENTO:PRETA, COR ESTRUTURA:PRETA,
ALTURA:45 CM

Banqueta sem Encosto - Base Cromada; Super�cie
giratória; Sistema de regulagem de altura do assento a
gás, com alavanca independente; Largura: 50cm; Altura:
48cm mínima e 56cm máxima; Profundidade: 50cm; Faixa
de peso suportado: 110 a 135kg; Composição: Estrutura
em aço carbono com reves�mento cromada; Assento em
espuma; Super�cie reves�da em courvin sinté�co; Base
aranha com 5 rodízios, cromada.

UN 3   

2 265598 3062

ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:MADEIRA
PADRÃO MARFIM, TIPO:DE CANTO COM
RAMPA, DIMENSÃO ESCADA:1,37 X 0,79 X
1,62 M, DIMENSÃO RAMPA:1,37 X 0,79 X 1,60
M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM
CORRIMÃO E ANTIDERRAPANTE
EMBORRACHADO, APLICAÇÃO:FISIOTERAPIA

Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;
Ajuste das barras em 2 níveis; Piso an�derrapante na
rampa com reves�mento de ravena preta; Lixa
an�derrapante nos degraus; Peso máximo suportado: 140
kg; Peso: 61,74 kg; Altura mínima do corrimão: 90 cm;
Altura máxima do corrimão: 139 cm; Pode ser montada
no formato de canto (ou "L") ou reta; Dimensões e peso
montada no formato de "L" ou "Canto": Largura: 1,29 m;
Comprimento: 1,89m; Dimensões e peso montada no
formato de "Reta" Largura: 74 cm; Comprimento: 2,44 m;

UN 1   

3 275052 2407

BARRA PARALELA, MATERIAL:AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO PISO:PISO DE MADEIRA C/
BORRACHA ANTI-DERRAPANTE,
COMPRIMENTO:2,5M DE COMPRIMENTO,
LARGURA:1 M

2 pares de corrimãos com estrutura em tubo de aço inox.
Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura.
3 barras ver�cais de cada lado com pintura eletrostá�ca
com verniz. Plataforma com base em compensado e
armação em madeira maciça. Reves�da em piso sinté�co
an�derrapante. Plataforma: 300 cm comprimento x 80 cm
largura. Altura do 1º corrimão: Máxima: 90 cm / Mínima
52 cm. Largura do corrimão: Máxima 60 cm / Mínima: 39
cm.

UN 1   

4 303704 3061

MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO:APARELHO
TENS/FES, APLICAÇÃO:FISIOTERAPIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OPERAÇÃO EM
BURST/NORMAL,CONTROLES R/T E MODO
FES,
COMPONENTES:C/4CANAIS,PARÂMETROS
FIXOS P/RISE/DECAY,PESO 3,5KG

TENS convencional e burst. NMES (FES). Opções de
correntes moduladas. Dois canais independentes.
Funções: sincronizado e alternado. Amplitude: 0-90 mA.
Frequencia: 1 a 200 Hz. Largura de pulso: 50-450 µS.
Tempo de rampa (up e down): 0,1 a 9,9 s. 17 programas
pré-definidos. 3 programas personalizáveis. Opção de
bloqueio de programa.

UN 2   

5 320228 3063

MANOVACUÔMETRO,
COMPONENTES:ANERÓIDE
C/MOSTRADOR,CONECTOR TIPO RESCAL,
USO:MÍNIMO 4CMH20,VARIAÇÃO
+/-120CMH2O, APLICAÇÃO:ADAPTADORES
P/USO COM BOCAL,TOT OU
TRAQUEOSTOMIA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:MENSURA FORÇA MUSCULAR
FASES INSPIRAT. E EXPIRAT., TIPO
EMBALAGEM:BOLSA P/ACONDICIONAMENTO
E MANUAL DE USUÁRIO

Modelo: analógico; visor em acrílico com fixação do
ponteiro de registro manual e acesso com tampa ao botão
de fenda; Botão de fenda (+/-) para posicionar o
"ponteiro/zero" de fácil acesso e seguro; Manômetro 0 a
120 cmH2O (pressão posi�va) e 0 a -120 cmH2O (pressão
nega�va); mostrador com intervalos de 5 em 5 cmH2O;
Ponteiro vermelho para marcação do resultado ob�do,
facilita a visualização na 2ª avaliação; Conector Rescal
com válvula de material autoclavável Dimensões do
degrau superior: 77,5x76,5x15 cm; Altura dos degraus:
100mm.

UN 8   

6 329389 3231 ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL
ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO
DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS COM

Dobrável e com ponteiras an�derrapante, suporta até
100kg

UN 36   



PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA ALTURA
REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO

7 354914 2222

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE
PESAGEM:200 KG, VOLTAGEM:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLATAFORMA
COM COLUNA, RODAS E ACESSÓRIOS,
TIPO:DIGITAL, SENSIBILIDADE:20 A 50 G,
MATERIAL:AÇO CARBONO

Balança eletrônica digital, capacidade pesagem 200kg,
voltagem 110/220, modelo plataforma com coluna (com
régua para estatura), com rodas, material aço carbono,
piso de borracha an�derrapante

UN 3  

8 363443 3057

MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO:BARRA DE
LING, MATERIAL:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:11 BARRAS HORIZONTAIS, 20CM
DISTÂNCIA ENTRE ELAS, TAMANHO:240 X 87 X
22CM, COMPONENTES:ESPALDAR FIXO

Peso máximo suportado: 140kg UN 1   

9 373301 3067

ESTANTE HALTERES, MATERIAL:METALON (4
POLEGADAS), CAPACIDADE:10 PESOS,
APLICAÇÃO:GUARDAR HALTERES,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORRE DUPLA
FACE, BASE TIPO CRUZETA COM SAPATAS

Medidas aproximadas aceitáveis na faixa de:
comprimento 30 a 94 cm; Largura: 30 a 73,7 cm; Altura:
30 a  99,1 cm; Peso do suporte: 50 a 54,5 kg; Carga
máxima: Não

UN 1   

10 383822 3069

CAMA ELÁSTICA, MATERIAL
ARMAÇÃO:FERRO, MATERIAL REDE
PROTEÇÃO:POLIÉSTER, FORMATO:REDONDO,
DIÂMETRO:1 M, ALTURA:20 CM,
RESISTÊNCIA:150 KG, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:6 PÉS FIXOS
ANTIDERRAPANTES

Será admi�do variações de diâmetro na faixa de 95 cm a
1m. UN 1   

11 385394 2221

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE
PESAGEM:150 KG, VOLTAGEM:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIGITAL,
TIPO:DIGITAL

Balança eletrônica digital, capacidade pesagem 150kg,
voltagem 110/220, modelo plataforma com coluna, piso
de borracha an�derrapante

UN 3   

12 400796 3224

CADEIRA DE RODAS, TIPO
FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO
CONSTRUTIVO:FIXA, MATERIAL
ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO
USO:BANHO, TAMANHO:ADULTO, TIPO
ENCOSTO:ENCOSTO FIXO, APOIO
BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO
DO ENCOSTO E ASSENTO:PLÁSTICO
RESISTENTE, TIPO DE PNEU:PNEUS
DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU
TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, APOIO
PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL

Capacidade máxima até: 120 kg UN 36                
     

13 412930 2402

MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ESPELHO DE
POSTURA, MATERIAL MOLDURA EM
MADEIRA, APLICACAO CHASSIS EM ACO
INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM RODIZIOS GIRATORIOS COM TRAVA.

Bases com rodízios removíveis; Medidas: 1,90m x 0,62cm
(AxL); *Medidas para o espelho: 1,70m x 0,62cm. UN 2                  

14 427492 2220

ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO:ANALÓGICO,
MATERIAL:METAL, RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO
0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 90 MM,
PRESSÃO:CERCA DE 10 G/MM²,
TOLERÂNCIA:TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM

Adipômetro/plicômetro cien�fico �po CESCORF modelo
PREMIER. Deve vir com maleta para proteção e
transporte. Garan�a de 3 anos.

UN 1   

15 427498 2219

ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO DIGITAL, MATERIAL
PLÁSTICO, RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 0,1,
FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 50, PRESSÃO CERCA
DE 10 G/MM², TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ
0,5

Deve vir com calibrador e maleta para transporte.
Garan�a de 1 ano. UN 2   

16 439014 3194

APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL
GABINETE:PORTÁTIL, DIGITAL ALTA
RESOLUÇÃO, APLICAÇÃO:MULTIFUNCIONAL,
CONEXÃO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:ATÉ 4 TRANSDUTORES
MULTIFREQUENCIAIS, COMPONENTES
ADICIONAIS:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE

Aparelho de ultrassonografia portá�l (com maleta para
proteção e transporte) com sistema desenvolvido
exclusivamente para medir a espessura de camadas do
tecido com so�ware para o cálculo do percentual de
gordura corporal total es�mado, a espessura da camada
de gordura localizada, e espessura da camada. De
qualidade igual ou superior a marca BodyMetrix™.

UN 1   

17 442253 3059

MACA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE:ESMALTADO,
RODAS:SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO,
COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA
DE 0,90 M, ALTURA:CERCA DE 1,00 M,
CAPACIDADE DE CARCA:ATÉ 250 KG,
COMPONENTES:C/ SUPORTE PARA LENÇOL
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CABECEIRA REGULÁVEL POR
CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS:LEITO FIXO C/
COLCHÃO, COURVIN

* UN 1   

18 442565 2237 DISPOSITIVO P/ MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO TRENA,
MATERIAL :ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA
GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E
CM, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 2,3 M,
COMPONENTE I:C/ VISOR, COMPONENTE
II:RETRÁTIL, C/ TRAVA, ADICIONAL:FIXO DE
PAREDE

Estadiômetro compacto ver�cal fixo de parede para medir
adultos. Em alumínio anodizado. Faixa de medição de 0
até 2,20 m. tolerância + / – 5mm em 2,20m. Será
admi�do variações na faixa de medição compreendidas
entre 2,0 a 2,3 m.

UN 2   



19 442931 2236

DISPOSITIVO P/ MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO FITA,
MATERIAL :FIBRA DE VIDRO, ESCALA
GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM, CM
E POLEGADAS, FAIXA MEDIÇÃO:CERCA DE 1,5
M, COMPONENTE III:BILATERAL

Fita antropométrica com trava. Sistema de
rebobinamento automá�co com botão de acionamento.
Medidas lineares, comprimento 1,50m, material maleável
e de fácil higienização. Precisão de 1 cm. Deve vir com
caixa protetora em PVC.

UN 4   

20 443109 3228

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,
TIPO:ELÉTRICO, TIPO GABINETE:GABINETE
PLÁSTICO RESISTENTE,
CONCENTRAÇÃO:CONCENTRAÇÃO MÍNIMA
90%, COMPONENTES:ALARME
SONORO,SISTEMA DE SEGURANÇA,
ACESSÓRIOS:UMIDIFICADOR,FILTROS,CÂNULA
OU MÁSCARA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SILENCIOSO,USO DOMÉSTICO,
CAPACIDADE:ATÉ 10 L/MIN

Possuir quatro rodízios, botão Liga/Desliga; capacidade
até 5L/min; capa de proteção, canos de conexão, garan�a. UN 6   

21 443420 2243

TERMÔMETRO, TIPO:LASER DIGITAL, FAIXA
MEDIÇÃO TEMPERATURA:-50 A 380 ¿C,
APLICAÇÃO:EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES
DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO
EXPANSÃO:INFRAVERMELHO,
MATERIAL:PLÁSTICO E AÇO INOX,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIRA LASER
CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1,
PRECISÃO:+/- 1 ¿C, ALIMENTAÇÃO:BATERIA /
PILHA

Termômetro digital infravermelho. Visor de cristal líquido,
portá�l, desligamento automá�co. Com maleta para
proteção e transporte. Será admi�do variações na faixa de
temperatura compreendida entre  -50/550°

UN 2   

22 447078 3229

MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/
BRAÇADEIRA ARTICULADA, APOIO
MÃO:APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA:EM
POLÍMERO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA
ALTURA, MATERIAL HASTE:EM ALUMÍNIO,
PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO
:TAMANHO ADULTO

Suporta até 100kg UN 20   

23 450230 3064

MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO:SISTEMA
P/TREINAMENTO MUSCULATURA
INSPIRATÓRIA, COMPONENTES:C/ VÁLVULA,
COMPONENTES ADICIONAIS:PRESSÃO CERCA
DE 25 A 190 CMH2O

Itens Inclusos: clip de nariz; filtro; bolsa de
armazenamento; 4 comprimidos de limpeza; manual do
usuário. Dimensões: peso: 0,594g; comprimento: 16cm;
largura: 22,5cm; espessura: 8cm. Marca: PowerBreathe -
Modelo: KH2

UN 2   

24 458739 3232

ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO
SAÚDE FREQUÊNCIA: -/+ 300 SLPM; -/+ 160
MBAR; 0 A 50ºC; 0 A 100%FUNÇÕES: DE
FLUXO DE GÁS ARÂMETROS: FLUXO,
PRESSÃO, TEMPERATURA, UMIDADE, XIGÊNIO
ADICIONAL 1: ARMAZENAMENTO DE
RESULTADOS EM MEMÓRIA ADICIONAL 2:
PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE E
COMPUTADOR

Analisador de oxigênio portá�l: sensores integrados;
adapta-se rapidamente a aplicações de tubos de diâmetro
interno; garan�a de 24 meses no analisador e no sensor.
Especificações: faixa de medição 0 – 100% oxigênio;
resolução de tela 0,1% oxigênio; tempo de aquecimento
nenhum necessário; faixa de temperatura de operação
15oC – 40oC (59oF – 104oF); faixa de umidade
operacional 0 – 95% RH sem condensação; precisão de
medição de oxigênio ± 3% do nível real de oxigênio em
toda a faixa de temperatura de operação; conexão do
sensor rosca M16 x 1 vida operacional do sensor
>900.000 horas de percet de oxigênio; mínimo de 2 anos
em aplicações �picas; faixa de temperatura máxima de
armazenamento 15oC – 50oC (5oF – 122oF); faixa ideal de
temperatura de armazenamento 5oC – 25oC (41oF –
77oF); 90% tempo de resposta <15 segundos@23oC;
indicador de bateria fraca ícone “BAT” exibido no LCD;
requisitos de energia 2 pilhas alcalinas AA (2 x 1,5 volts);
lembrete de calibração um temporizador de uma semana
iniciado com cada calibração, ícone “CAL” exibido no LCD.

UN 2   

25 462363 3065

ESPIRÔMETRO MODELO: TELA EM LCD,
SENSÍVEL AO TOQUE INTERFACE: USB,
TRANSMISSÃO S/ FIO DIMENSÃO: CERCA DE 7
POL TIPO DE ANÁLISE: NO MÍNIMO FVC, FEV,
PEF, FEF, VC COMPONENTE I: SENSOR
FLUXO/VOLUME TURBINA BIDIRECIONAL
COMPONENTE II: MÉTODO MEDIÇÃO
INTERRUPÇÃO INFRAVERMELHOS
COMPONENTE III: C/ SOFTWARE VOLUME:
MÁXIMO 10 L FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA
RECARREGÁVEL

Escala de fluxo - entre 0.03 a 20 l/s; Escala de Volume
entre 12 litros; Resistência de Fluxo até < 1,5 cm H2O/ l/s
@ 12 a 14 l/s; Precisão F/V - + ou 2%; Sensor de
Temperatura - 0 a 5 0 ºC; Testes Capacidade Vital Forcada,
Capacidade Vital Lenta (inspiratória e espiratória),
Ven�lação Voluntária Máxima, padrão Respiratório, testes
pos-broncodilatador Parâmetros Mensurados FVC, IVC,
VC, MVV, VT, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6 , FEV6/FVC, PEF, PIF,
FEV1/FVC, FEF 25-75, FEV1/VC%, %FEV1, MEF 25%, MEF
50%, MEF 75%, FET 100%, VER, IRV, VE, Rf, �, te, �/t.tot,
VT/�, Best FVC, Best FEV1, IC Valores Preditos Pereira
2006, RES 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83,
ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gu�errez
(Chile), Mul�cêntrico Barcelona, cálculos e definições
preditas pelo usuário. Configuração mínima do PC *
Pen�um ou melhor * Windows XP, 2000, 98/95 ou NT *
16Mb RAM ou mais * Porta Serial RS 232 disponível *
Floppy Drive 3.5 - * 20Mb no HD de espaço disponível *
Monitor VGA, SVGA, XGA * Qualquer Mouse e impressora
compa�vel com sistema MS Windows Ficha Técnica
Transmissão - USB 2.0 Dimensões

UN 2   

26 465055 3197

DINAMÔMETRO APLICAÇÃO: MEDIÇÃO
ESFORÇO DA MÃO TIPO: MANUAL
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEGADOR
COM AJUSTE FÁCIL EM 5 POSIÇÕES
CAPACIDADE MÁXIMA: 90 KGF

Dinamômetro em Estrutura metálica, �po digital, display
LCD. Escala de medição dupla (força de pressão em
quilogramas e libras inglesas), com alça ajustável para
tamanhos de mão diferentes. Com estojo de proteção.

UN 2   

27 468346 3090 MESA MASSAGEM REVESTIMENTO: LEITO EM
ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN
COMPONENTE: REGULAGEM P/

Peso máximo suportado: 140 Kg; possui regulagem de
altura; dimensões: 210 x 66cm (CxL); altura mínima: 65

UN 1   



POSICIONAMENTO DOS BRAÇOS
CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ALTURA
REGULÁVEL, ARTICULADA, ORIFÍCIO P/ ROSTO
MATERIAL ESTRUTURA: ELÉTRICA, AÇO
CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA

cm; altura máxima: 88 cm; alimentação: bivolt
automá�co.

28 477417 3233

TOMÓGRAFO CAPACIDADE: PEDIÁTRICO /
ADULTO AJUSTE: C/ TELA LCD, SENSÍVEL AO
TOQUE, USO MÓVEL, USB ADICIONAL: C/
CINTA TORÁCICA AJUSTÁVEL, TRANSMISSÃO
S/ FIO ACESSÓRIOS: POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA, LIVRE DE RADIAÇÃO

Aplicação Funcional: Equipamento des�nado a
visualização de imagens regionais dos pulmões, a beira do
leito do paciente, através de tecnologia de impedância
elétrica. Deverá apresentar as imagens dinâmicas e
distribuição da ven�lação nas regiões pulmonares,
permi�ndo aos usuários ajustarem as configurações dos
parâmetros presentes nos ven�ladores, alterarem o
posicionamento dos pacientes no leito e realizarem
manobras e procedimentos com mais segurança. Deverá
ainda apresentar a informação de aeração pulmonar
através do ple�smograma, permi�ndo ainda a
visualização, em tempo real, de no mínimo variações de
volume corrente, manobras de recrutamento alveolar e
estabelecimento de uma PEEP mais adequada ao
paciente. Marca: Timpel - Modelo: Enlight 2100

UN 1   

29 477725 2953

TRANSPASSADOR DE PACIENTE
REVESTIMENTO: ESTRUTURA AÇO TUBULAR
COMPONENTES: C/ RODÍZIOS,CESTO C/ TIRAS
DE REGULAGEM CAPACIDADE: C/ BALANÇA,
CAPACIDADE CERCA DE 250 KG TIPO:TIPO
GUINCHO CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:ELÉTRICO,C/ BATERIA.

Elevador (guincho) individual hospitalar para
transferência de pacientes com no máximo 227 kg.
Possuir ajuste elétrico de todas as suas funções e ser
equipado com regulagem de abertura dos pés,
permi�ndo a aproximação na diagonal para a
transferência. Deve possuir display iluminado que mostra
o nível de bateria com autonomia para permanecer fora
da conexão com a rede elétrica. Possuir ampla variação
em sua regulagem na coluna (altura) e na abertura da
base através de acionamento elétrico. Possuir comando
de controle à distância - controle por cabo extensor, e por
painel localizado no mastro ver�cal. Possuir partes
metálicas fabricadas em aço com pintura epóxi e partes
plás�cas em polipropileno, totalmente desmontável.
Possuir regulagens de altura, de ângulo de levante, de
abertura dos pés e regulagem de cáster, balança digital
integrada, pintura eletrostá�ca, com no mínimo 4 rodízios
sendo no mínimo 2 rodízios com freio, rolamentados,
giratórios infinitos, maciços com banda em nylon. Sistema
com autonomia de energia, com bateria interna
recarregável e carregamento acoplado ao equipamento.
Possuir sinalização de equipamento ligado na rede ou
bateria; sistema de mastro ver�cal estável, para assegurar
máxima estabilidade no levantamento ver�cal do
paciente. Ser composto de mastro telescópico para
levantamento ver�cal e sistema an�-oscilação. Possuir
suporte adaptado para troca de acessórios, sendo
posições sentada, supina ou para deambulação.
Apresentar sistema que permita trocar facilmente os
acessórios, de tamanho pequeno, médio e grande.
Largura interna com chassis aberto (±): 1074 mm, largura
interna com chassis fechado: 718 mm; peso aproximado
de 70 kg (incluindo bateria e disposi�vo para posicionar o
paciente na posição sentada). Deve permi�r a escolha de
vários cestos para suporte e transporte do paciente, seja
nas posições sentada ou deitada. Deve permi�r a
transferência da cama para a cadeira de rodas, cadeira de
banho, para o sanitário, assim como resgatar o paciente
no chão e levá-lo até a cama/cadeira/maca. Possuir
classificação de proteção ipx4 do elevador e ip67 do
controle, tensão de funcionamento 24 v dc, bateria de
ácido de chumbo, velocidade de elevação: 4,0 cm/s. Deve
acompanhar: 01 (um) carregador; 01 (um) controle
remoto; 02 (duas) baterias; 01 (um) suporte de
deambulação; 01 (um) suporte para a posição deitada; 02
(dois) cestos para a posição sentada tamanho M; 01 (um)
cesto para a posição sentada tamanho G;  02 (dois) cestos
para a posição deitada tamanho G;  e 01 (uma) jaqueta de
caminhada, todos confeccionados em material
acolchoado e com regulagem necessários para o perfeito
funcionamento do equipamento e adaptação do paciente.
Oferecer assistência técnica localizada no estado do Rio
de Janeiro. Conter manual. Garan�a de 2 anos. A empresa
deverá realizar a instalação do equipamento, além de
promover o treinamento técnico da equipe. 
Marca Arjo - Modelo Maxi Move

UN 3   

30 400786 3226

CADEIRA DE RODAS, TIPO
FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO
CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL
ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO
USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO
ENCOSTO:ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO
ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA,
TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS
GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU
TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", TIPO
FREIO:FREIO BILATERAIS, APOIO PÉS:APOIO
PÉS REBATÍVEL LATERALMENTE

Apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do
encosto e assento: encosto e assento em courvin, apoio
pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, �po de
pneu: pneus dianteiros maciços, �po pneu traseiro:
traseiro maciço, �po freio: freio bilateral, apoio pés: apoio
pés removível, capacidade máxima: até 120 kg

UN 36   

31 444941 2403 BICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO:MECÂNICA,
MODELO:TIPO MINI BIKE PORTÁTIL,
CAPACIDADE MÁXIMA:100 KG, FUNÇÕES

Possuir as seguintes caracterís�cas: (1) botão para a
regulagem de força, que permita variar a intensidade do
exercício; (2) monitor que mostre o tempo, quan�dade de

UN 5   



PAINEL:DISTÂNCIA/TEMPO/CALORIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAIS
MAGNÉTICOS

voltas realizadas, distância; (3) pedais an�derrapantes; (4)
ajuste de esforço com as intensidades leve, médio e
pesado.

32 404339 3225

CADEIRA DE RODAS, TIPO
FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO
CONSTRUTIVO:FIXA, MATERIAL
ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO
ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO USO:BANHO,
TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO
FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E
ASSENTO:PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE
PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO
PNEU TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, APOIO
PÉS:APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE
MÁXIMA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO

Capacidade máxima até: 250 kg UN 6   

33 416621 3227

CADEIRA DE RODAS, TIPO
FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO
CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL
ESTRUTURA:ALUMÍNIO, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO
USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO,
APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS,
ACABAMENTO DO ENCOSTO E
ASSENTO:ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON,
APOIO PERNAS:ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO
PANTURRILHA, TIPO DE PNEU:PNEUS
DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU
TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, TIPO
FREIO:FREIO BILATERAL, APOIO PÉS:APOIO
PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÁXIMA:ATÉ
250 KG

Apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do
encosto e assento: encosto e assento em courvin, apoio
pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, �po de
pneu: pneus dianteiros maciços, �po pneu traseiro:
traseiro maciço, �po freio: freio bilateral, apoio pés: apoio
pés removível, capacidade máxima: até 250 kg

UN 6   

34 432425 3058

DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA
MADEIRA, COMPRIMENTO 1,80, LARGURA
1,30, ALTURA 0,50, MATERIAL ESTOFAMENTO
COM ESPUMA D33, REVESTIMENTO
REVESTIDO EM COURVIN, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL TIPO TABLADO

* UN 2   

35

ITEM CANCELADO

 

 

36 456280 3234

SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE
ESFORÇO, COMPOSIÇÃO:ESTEIRA
ERGOMÉTRICA COMPUTADORIZADA
AUTOM./MANUAL,
COMPONENTES:ANALISADOR DE GASES PARA
ERGOESPIROMETRIA, TIPO OPERAÇÃO:INDICA
PROTOCOLOS,VELOCIDADE,ELEVAÇÃO,TEMPO
TOTAL, OUTROS
COMPONENTES:CRONÔMETRO, CONSUMO
DE O2, TIPO SISTEMA:WINDOWS 7/10,
OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO
REGISTRO:REGISTRO DE GRÁFICOS E DADOS

Esteira ergométrica com analisador de gases para
realização de teste de esforço cardiopulmonar - UN 1   

37 ITEM CANCELADO

38
 

ITEM CANCELADO

39

ITEM CANCELADO

 

 

40 436126 1206

ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO,
TIPO:CABO PACIENTE, APLICAÇÃO:P/
MONITORIZAÇÃO DE ECG, COMPONENTE I:10
VIAS, ACESSÓRIOS:CONECTORES
COMPATÍVEIS C/ EQUIPAMENTO,
ESTERILIDADE:REUSÁVEL

Compa�vel com os Eletrocardiógrafos CARDIOCARE/
CARDIOTOUCH BIONET, pinos do �po Banana. UN 2   

41 331285 1207

GRAVADOR DE HOLTER, TIPO:DIGITAL,
COMPONENTE:CARTÃO MAGNÉTICO MÍNIMO
48MB OU CARTÃO SD, AUTONOMIA
SISTEMA:AUTONOMIA MÍNIMA 24HS,
ACESSÓRIOS:BRAÇADEIRAS C/ MANGUITOS,2
PILHAS RECARREGÁVEIS,
SOFTWARE:SOFTWARE LEITURA/ENVIO
EXAMES OU P/CARDIONET DYNA, OUTROS
COMPONENTES:RECARREGADOR
PILHAS,CABO PACIENTE, TIPO
FUNCIONAMENTO:FUNCIONAMENTO C/ 1
PILHA

Método de gravação digital com gravador de, no mínimo,
3 canais; realização de gravações de, no mínimo, 72 horas
con�nuas, sem troca de pilha ou cartão; peso de, no
máximo, 47 gramas; alimentação por 1 (uma) pilha AAA
recarregável; circuito com detecção de marcapasso;
exibição gráfica do ECG para monitorização do paciente
durante a instalação/conexão do gravado; "so�ware" para
análise dos dados; cabo USB para "download" dos dados;
cabo de instalação no paciente; garan�a de 3 anos;
eventuais acessórios que sejam necessários para a
imediata u�lização do gravador e análise dos dados.

Marca CardioLight

UN 4   

42 373613 1208 GRAVADOR DE M.A.P.A., Autonomia sistema autonomia mínima 24hs, acessórios UN 2   



APLICAÇÃO:MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL
PRESSÃO ARTERIAL, AUTONOMIA
SISTEMA:AUTONOMIA MÍNIMA 24HS,
ACESSÓRIOS:BRAÇADEIRA COM MANGUITO,4
PILHAS RECARREGÁVEIS, OUTROS
COMPONENTES:RECARREGADOR DE PILHAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONITOR
PRESSÃO,ESTOJO E CINTO COURO,CABO
CONECTOR, TIPO PROGRAMAÇÃO:SOFTWARE
WINDOWS, COMPONENTES:MANUAL DE
INSTRUÇÃO

braçadeira com manguito, 4 pilhas recarregáveis, outros
componentes recarregadores de pilhas, caracterís�cas
adicionais monitor pressão, estojo e cinto couro, cabo
conector, �po programação so�ware windows,
componentes manuais de instrução

43 360242 1213

MONITOR FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FONTE
ALIMENTAÇÃO:BATERIA,
COMPONENTES:MEMÓRIA ATÉ 99
EXERCÍCIOS, RESISTENTE A ÁGUA 50M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUZ
NOTURNA, TRANSMISSÃO CODIFICADA SEM
FIO, OUTROS COMPONENTES:INTERFACE
RELÓGIO PARA COMPUTADOR RAIOS IV,
ACESSÓRIOS:COM CINTA TORÁCICA

* UN 7   

44 399559 3159

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE
PESAGEM:15 KG, VOLTAGEM:110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECLADO
POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA,
TIPO:DIGITAL, TIPO PAINEL:LCD,
SENSIBILIDADE:5 G, FREQÜÊNCIA:50/60 HZ

* UN 5   

45 459776 3158

BISTURI ELÉTRICO MODELO:
RADIOFREQUÊNCIA OUTROS COMPONENTES:
ALARME, MEMÓRIA MODO DE OPERAÇÃO:
BIPOLAR, MICRO E MACRO MODO DE
OPERAÇÃO MONOPOLAR: MONOPOLAR
POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR: DE
100 A 150 W TIPO DE COAGULAÇÃO:
COAGULAÇÃO, SPRAY E FULGURAÇÃO TIPO
DE CORTE: CORTE PURO E NO MÍNIMO 3
MISTOS COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/
COAGULADOR ARGÔNIO

Microprocessado, 7 funções: Ecut, corte puro, blend 1,
blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar. Função Ecut
com 4 níveis de hemostasia. Acessórios: Pedal com grau
de segurança IPX7, Caneta com comando pedal, com cabo
fixo, Jogo de eletrodos para uso geral,01 Placa-paciente
em aço inox (180 x 85 mm), Cabo para placa-paciente.
Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de
líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso.
Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 wa�.
Display digital de grande visibilidade indica o nível de
potência máxima para cada modo. Memória digital dos
níveis de potência em todos os modos. Seleção
automá�ca de voltagem. Sistema de monitoramento de
circuito de placa-paciente. Permite conexão ao
coagulador por plasma de argônio. Comando por caneta
manual ou por pedal. Ven�lação natural por convecção.
Equipamento cer�ficado de acordo com a norma NBRIEC
60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2

UN 2   

46 364297 3251

MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL
ESTRUTURA:ESTRUTURA EM AÇO INOX
POLIDO, MATERIAL TAMPO:TAMPO EM AÇO
INOXIDÁVEL POLIDO, COMPRIMENTO
TAMPO:70 CM, LARGURA TAMPO:40 CM,
ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2", TIPO
GAVETA:2 PRATELEIRAS

* UN 6   

47 482051 3252

Foco luminosidade: cerca de 120.000 lux;
rodizios: base metálica e plás�ca, c/ rodízios;
adicional 1: c/ ajuste sombra, diâmetro luz e
dimmer; ar�culação: cúpula e braço
ar�culáveis; cúpula: 1 cúpula; lâmpada / vida
ú�l: led mín 50.000 h; estrutura 1: haste
rígida metálica, c/ pintura epóxi; adicional 3:
c/ bateria, �po: Cirúrgico auxiliar, portá�l .

Foco Cirúrgico auxiliar de Led Composto por: 
Sistema de um braço ar�culadocom uma ou mais cúpulas,
Pedestal com rodízios, Cúpula que a�nja uma intensidade
luminosa de 120.000 a 150.000 lux ou superior a uma
distância de 1 metro do campo operatório, Sem emissão
de radiação infravermelho e ultravioleta garan�ndo a
mínima geração de calor no campo operatório, Possua
controle eletrônico inteligente que monitore a
temperatura dos módulos de LED, Possua sistema de
proteção contra curto-circuito, Pintura Eletrostá�ca,
Manopla Autoclavável, Temperatura da Luz ajustavel,
Ajustes de intensidade luminosa, Bateria com autonomia
minima de 02 horas, Monitoramento da carga da bateria
por LEDs indica�vos ou sistema luminoso similar,
Alimentação: 110V ou 220V Automá�co, 2 Anos de
Garan�a, Manual de operação em português, Manual
técnico de serviço. 
Fabricado conforme as normas ABNT: NBR IEC 60601, NBR
IEC 60601–1:2:2010 , NBR IEC 60601–1–6:2011, NBR IEC
60601–1–9:2010 + Em1:2014 , NBR IEC 60601–2–41:2012

UN 1   

 

 

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº .........../......, QUE
FAZEM ENTRE SI

O(A).......................................................... E A EMPRESA
.................................................................................... 

 

 



A União / Autarquia ....... / Fundação ......., (u�lizar a menção à União somente se for órgão da Administração Direta, caso contrário incluir o nome da autarquia ou fundação conforme o
caso) por intermédio do(a) .................................... (órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no
CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de
..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira
de Iden�dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições
do Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990- Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20....,   mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3  Discriminação do objeto:

ITEM

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

CATMAT

UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE VALOR

1      

2      

3      

...      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1  O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

 3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

 

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
8.1. O prazo de garan�a contratual dos bens, complementar à garan�a legal, é de, no mínimo, 12 (DOZE) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a par�r do
primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento defini�vo do objeto.

8.1.1 - Para os itens 24, 29, e 47 a garan�a mínima do equipamento, será de 24 (vinte e quatro) meses.

8.1.2 - Para os itens 14 e 41, a garan�a mínima do equipamento, será de 36 (trinta e seis) meses.

8.2. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
8.3. A garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas específicas. 
8.4. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a subs�tuição de peças, a realização de ajustes, reparos e
correções necessárias. 
8.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser subs�tuídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na fabricação do equipamento. 
8.6. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 7 (SETE) dias úteis, contados a par�r da data de
re�rada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada. 
8.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus�ficada da Contratada, aceita
pelo Contratante. 
8.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para u�lização em caráter
provisório pelo Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos trabalhos administra�vos durante a execução dos reparos. 
8.9. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a subs�tuição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respec�vos, sem
que tal fato acarrete a perda da garan�a dos equipamentos. 
8.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de responsabilidade da Contratada. 
8.11. A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permi�ndo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

8.12. Todos os equipamentos deverão possuir manual de instruções em português, assistência técnica no Rio de Janeiro



 

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

 9.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

 10.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 11.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 12.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2. É permi�do à CONTRATADA caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Norma�va SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi�vo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer�ficação de
que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des�nado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da u�lização de ins�tutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Jus�ça Federal para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022

 

 

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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Referência: Processo nº 25029.000326/2022-63 SEI nº 2092762


