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EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DESMil

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRONICO N' 1 1/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.005762/2021 -73)

EDITAL

Edital

b

Data da sessão: 1 2/08/2021
Horário: 1 0:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal -- www.comprasgovernamentais.gov.br

l DO OBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
eventual e futura aquisição dematerial de saúde, conforme condições, quantidades 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 participação em quantos itens forem de seu interesse.

1 .3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, eir s...la forma eletrõnica.

a

oral da União

Edital modelo para Pregão Eletrõnico: Compras
Atualização: Julho/2020



3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comorasqovQ[DêD]9Dl3j$ggy:bt, por meio de certificado 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
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de usó
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão 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 identifique incorreçao
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

SEGES/MP n' 3, de 201 8.

4.1.1 .Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

' ' : gXllãl;l lüi$,3 ,k%ZZRl:\aE;B:' ;-:l'i:
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Leí n' 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n' 1 23, de 2006

4.2

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigentes

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

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicíalmentel

4.3.4.
1993;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei n' 8.666, de

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores,concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
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4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
nessa condição(Acórdão n' 746/201 4-TCU-Plenário).

OSCIP, atuando

4.4. Como condição para participação no Pregão. a licitante assinalará "sim" ou "não" em
campo próprio do sistema eletrõnico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n'
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
ans. 42 a 49;

4.4.1 .1 . nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o

prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação 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 n' 123, de 2006, mesmo que '
mlcroempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2.
anexosl

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

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

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPn' 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. I' e no inciso lll
do art. 5' da Constituição Federall

4.4.8. 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 n' 8.213, de 24 de julho del 991

4.5. A declaração falsa relativa 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 automaticamente a etapa de envia iiéssa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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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, $ 1 ' da LC n' 1 23, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ânus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 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 fnglhor 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
eletrõnico, dos seguintes campos:

6.1 .1 . Valor unitário 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: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas 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.

-4. ' Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de.
exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo 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 6U (sessentaJ alas, d çuilLal ua

data de suâ aprleserüiiça devem respeitar os preços máximos estabelecidós=nas normas de

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicasl
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 ad.
71 , inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsavets e
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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
eletrõnico, 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 identifique o licitante.

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participar:o da fase dei la zarácampo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrõnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura dasessão e as regras estabelecidas no Edital. . . . ..
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual ae QBSÇUíttU

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8 0 intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhorofertadeveráser R$0,01(umcentavo). .. . .. - .
7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa "aberto e

fechado". em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

b

7.10 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 automaticamente encerrada a recepção de lances

7.1 1 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.

7.1 1 .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-
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7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 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

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

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

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real. do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrõnico poderá permanecer acessível aos licitantes p:.:q a recepção dos
lances
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrõnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reinlciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrõnico
utilizado para divulgação.
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno. porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 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 ans. 44 e 45 da LC n'
1 23, de 2006, regulamentada pelo Decreto n' 8.538, de 201 5.
7.21. 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.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
7.23. 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

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

anteriorr
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7.25. 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.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei n' 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bensproduzidos: .

7.26.1 . no paisl
7.26.2. por empresas brasileiras;
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

nn Pn lc'

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de r.enerva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da'Éievidência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrõnico

dente as propostas ou os lances empatados. ances da sessão pública, o pregoeiro deverá

encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital. .. . .

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

28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas)horas, envie a proposta adequada ao último 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.

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

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA-

:='' : ISIUEilgXH TI iEBEE;'FILE:l
lll l:$ÜIH#ii$1H 11b:i ?:Tll
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior

ao preço máximo fixado (Acórdão n' 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o

--mi2'1 :UB:SHll IB:l Hl:T;, l:l.: .:==;l
llU:ii,!ilR:llE l:g Hlli
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. ,

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

que fundamentam asuspeital .são da sessão pública para a realização de
8.5. Na hipótese de necessidade de suspe ctne â nnssão oública somente poderá

diligências, com vistas ao saneamento das propo
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ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência. e a ocorrência será registrada em atam

8.6. 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.

8.6.1 .E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licítante, antes de findo o prazo-

8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,"destacam-se os

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrõnico, ou, se for
o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrõnico, sob pena de não aceitação da proposta:

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinarâ a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando no "chaf' a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrõnico, 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.

8.9.1 . Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate acto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.11. 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 participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

d l C) l L/ /AÍ

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas ' CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniãoo;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

( )-
d) Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa Jurídica
consultas das alíneas "b". "c" e "d" acima pela

Jurídica do TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

poderá haver a substituição das .
Consulta Consolidada de Pessoa

h:Êi$HH$:1
pessoa Jurídica da qual seda :lodo maioritário.de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para v.erificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societârios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente ã sua

desclassificação.
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante

ql:l;l#:WHü::ui::
subsequente.

h

9.2.

data prevista para recebimento das propostas;

'::l ã%lF ::l gHFiill:::: E iEI
atualizada.

':;:BB Bi IEÍIEI :U gH;i:IREI)ll
Decreto 1 0.024, de 2019.

Ba:l.HinhW.;%EIHLl;.l:l .$$F:!B
Iduas)horas, sob pena de habilitação

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.
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9.5 Não serão aceitas documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se 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 aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes 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,..pos 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
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedes
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor .individual - MEl: Certificado da

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus admínistradoresl
9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal
filial ou agências
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradoresl
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 1 07 da Lei n' 5.764, de 1 971 l
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectivas

Regularidade fiscal e trabalhista:9.9

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

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'
1 .751 , de 02/1 0/201 4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
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9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva cóÉi !efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n' 5.452, de I' de maio de 19431

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorrem

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 leal

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de habilitação.

9.10. Qualificação Técnica

9.10.1. Paraos itens4, 5, 6, 14, 15, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39e40,
prova de atendimento aos requisitos do artigo 7', previstos no Decreto Federal n'
8.077/2013, para fins de comprovação do registro do produto no órgão de Vigilân-
cia Sanitária competente(ANVISA).

9.11. O licitante enquadrado como mícroempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de.contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.12. A existência de restrição relativamente 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 justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subtem anterior
acarretará a habilitação 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
cooperativa 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 suspendera a sessão. informando no "chat" a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
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9.16. Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente

9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de habilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
habilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes

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

ío. 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 Pregoeiro no sistema eletrõnico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, usuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

lO.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

l0.2

o caso

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

l0.2.1 . Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

l0.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso(art. 5' da Lei n' 8.666/93).

l0.3.1. 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 últimos.

l0.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

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

l0.5.

l0.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

e os documentos
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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 motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade ea
existência de motivação 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.

1 1 .2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito

1 1.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrõnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também. pelo
sistema eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis àdefesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 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 repetidos 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 retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1 ' da LC n'
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 eletrõnico ("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 contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licítante 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.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos ates praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14. 1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

Í5. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente
contratação.

16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo.de 05 (cinco.) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminha-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
e etrâníco, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Regístro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto rlecessárias para .o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do.licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3' da
Lei n' 8.666, de 1 9931

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

será firmado

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir.da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

1 7.2.1 . Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudlcatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR.) ou meio
eletrõnico, para que. seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser p.rorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1 . referida Nota está substituindo o contrato, aplicando):se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n' 8.666, de 1 993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 95 (nov.anta. e.cinco)
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

dias prorrogável

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF ,para
identificar possível suspensão temporária de participação em. licitação, no âmbito do órgão

E gll$H IZ14HIUWvl'â! IU3 q TIJ31Tg
consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato. e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ânus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deve:rá
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.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços-

exigida a

17.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as:condições de habilitação
consianadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços,. a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a

h

cabíveis

classificação, para, após
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proposta e eventuais documentos complementares e
contrato ou a ata de registro de preços

feita a negociação: assinar o

18 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1 0s preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresen
tação das propostas.

19. DORECEBIMENTODOOBJETOEDAFISCALIZAÇAO.. .. . .- ---.:......'---.
19.1 0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão preVISLUb íiu l ç;l---v

de Referência.

20.

20.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

21 DO PAGAMENTO

21 .1 . As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo

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

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos

lic tante/adjudicatárioiqueo termo de contratoou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da propostas

0termos da Lei n' l0.520: de 2002,

22.1 .3 não assinar a ata de registro de preços, quando cabívell

22.1 .4. apresentar documentação falsas

22.1 .5. deixar de entregar os documentos exigidos no certames

22.1 .6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1 .7. não mantiver a proposta

22.1.8. cometer fraude fiscal

22.2. 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 injustificadamente.

22.1 .9. comportar-se de modo inidõneo;

22.3.

::diii':USliiUii'iii#Uüi'il li nii
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às

seguintes sançõestência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
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22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitantel
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anosl

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

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

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções-
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa::.dpyerão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciêríbia e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.

22.8. A apuração e o Julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n'
12.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa.não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados. pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 41 9 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-ã em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei n' 9.784, de 1 999.

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

22.1 3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
22.1 4. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência.

P

23 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1 . Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços A
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

à Único
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23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
7.892/21 3

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrânica, pelo e-mail
salc.eceme(ê)gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da ECEME.
localizada na Praça General Tibúrcio n.' 125 -- Urca, Rio de Janeiro/RJ, Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos - SALC
24.3. 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.
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
nnrta m p

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatórío deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrõnico via internet, no endereço. l?picado no Edital

24.6. 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.

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

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
víncularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 . Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrõnico.

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

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

25.4 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.

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

ões e Contratos da Consultoria-Geral da União
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25.6. 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.

25.7. 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.

25.8. 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.

25.9. 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.

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Governamentais, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do site da ECEME, no horário das
9:45 às 15:45 horas de segunda a quinta-feira, e de 08:00 às 1 1 :45 horas às sextas-feiras,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

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

25.1 2. 1 . ANEXO 1 - Termo de Referência

25.1 2.2 ANEXO 11 Minuta de Ata de Registro de Preços

25.1 2.3 ANEXO 111 - Minuta de Termo de Contrato

Rio de Janeiro, RJ - 28 de julho de 2021

Ordenador de Despesas da ECEME

Consultoria-Geral da União
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©
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
DECEX DESMil

(Es EME/1905)
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXOI

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n'64498.005762/2021 -73)

1. DO OBJETO aterial de saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:

CATMAT
UNIDADE DE l CALOR

FORNECIMENTO l UNITÁRIO
QUANTIDADE

\FLOR
TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO

AVENTAL
HOSPITALAR\,

MATERIAL :TNT\,
GRAMATURA:CERCA

DE 30 G/CM2\,
COR :BRANCA\,

COMPONENTE:TIRAS
PARA FIXAÇÃO\,

CARACTERÍSTICA
ADICIONAL:MANGA

LONGA\, PUNHO
ELÁSTICO

445186 UNIDADE R$ 3,88 180980 R$ 702.202,40

ITEM l

MÁSCARA
CIRÚRGICA\,COR:BR

ANCA TIPO :NAO
TECIDO\,3

CAMADAS\,PREGAS
llORIZONTAIS\,ATOXI

CA\, TIPO
FIXAÇÃO:COM

ELÁSTICO\,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CLIP

NASAL
EMBUTIDO\,HIPOALE

RGÊNICA\, TIPO
USO:DESCARTÁVEL

435202 CAIXA 50,00 UN R$ 1,64 412956 R$ 677.247,84

ITEM 2

ITEM 3 ÁCIDOS GRAXOS
ESSENCIAIS\.

COMPOSIÇÃO:COMP
ISTO DOS ÁCIDOS

CAPRiLICO\,

281657 FRASCO 100,00 ML R$ 2,67 5290
R$ t4.124,30
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CÁpRICO\, LÁURICO\,
COMPONENTES:LINO
LAICO\, LECITINA DE

SOJA\.
APRESENTAÇÃO:ASS

OCIADOS COM
VITAMINAS "A" E
E"\, TIPO:LOÇÃO

OLEOSA

CAPTOPRIL\,

ITEM 4 l CONCENTRAÇÃO:25
MG 2

267613 COMPRIMIDO R$ 0,04 200 R$ 8,00

LIDOCAINA
CLORIDRATO\,
DOSAGEM:1%\,

APRESENTAÇÃO:INIE
TAVEL

275402 FRASCO-AMPOLA R$ 2,15 653
R$ 1.403,95

ITEM 5

272817 AMPOLA R$ 4,26 13070 R$ 55.678,20

MIDAZOLAM\,
DOSAGEM: 15 MG/
AMPOLA 3,00 ML

ITEM 6

FITA HOSPITALAR\.
TIPO:MICROPOROSA\

MATERIAL:DORSO
EM NÃO TECIDO\,

COMPONENTES:ADE
UIVO ACRÍLICO\,

DIMENSÕES:CERCA
DE 2\5 X 10 CM\,

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:HIPOAL

ERGÊNICO\,
ESTERILIDADE:ESTE
RIL\. TIPO USO:USO

ÚNICO

437867 ROLO 10,00 M R$ 3,85 26630 R$ 102.525,50

ITEM 7

UNIDADE R$ 4,93 8077 R$ 39.819,61

ENDOTRAQUEAL\,
MATERIAL:SILICONE\

MODELO:CURVA
MAGILL\

CALIBRE:'7\,5\, TIPO
PONTA:C/ PONTA

DISTAL
ATRAUMÁTICA\,
COMPONENTE
l :BALÃO ALTO

VOLUME E BAIXA
PRESSÃO\.

COMPONENTE
2:RADIOPACO\,

GRADUADO\, TIPO
CONECTOR:CONECT

OR PADRÃO\,
ESTERILIDADE:ESTE

RIL\, USO IÓNICO

451227

ITEM 8

ITEM 9 TUBO
ENDOTRAQUKAL\,
M.ATERIAL:PVC\,
MODELO:CURVA

451413 UNIDADE R$ 4,42 3958 R$ 17.494,36
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MAGILL\.
CALIBRE:8\,O\, TIPO
PONTA :C/ PONTA

DISTAL
ArRAUMATiCA\,

COMPONENTE
l :BALÃO ALTO

VOLUME E BAIXA
PRESSÃO\,

COMPONENTE
2:RADIOPACO\,

GRADUADO\, TIPO
CONECTOR:CONECT

OR PADRÃO\,
ESTERILIDADE:ESTE

RIL\, USO l.JNICO

TUBO
KNOOTRAQUKAL\,
M.'\SERIAL:PVC\.
MODELO:CURVA

MAGILL\.
CAI,ABRE:8\,5\, TIPO
PONTA:C/ PONTA

DISTAL
ATRAUMÁTiCA\,
COMPONENTE
l :BALÃO Al;l'O

VOLUME E BAIXA
PRESSÃO\.

COMPONENTE
2:RAD]O])ACO\,

GRADUADO\, TIPO
CONECTOR:CONECT

OR PADRÃO\.
ESTERILIDADE:ESTE

RIL\, USO l.JNICO

451218 UNIDADE R$ 3,66 2956 R$ ]0.818,96

ITl:M l O

CADARÇO\,
MATERIAL:100%

ALGODÃO\,
COMPRIMENTO:50

M\. LARGURA: 10 MM\
COR: BRANCA,

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SARJAD

O, CADARÇO\,
MATERIAL:100%

ALGODÃO\,
COMPRIMENTO:50
M\. LARGURA:1 5

MM\.
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:SARJAD
O, CADARÇO\,

M.A:l'ERIAL:90%
ALGODÃO E 10%

POLIESTER\,
LARGURA:14 MM\,

COR:BRANCA\,
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:SARJAD

.00035 METRO R$ 2,18 10 R$ 21,80

ITEM l l

ITEM 12 l CATETER
OXIGENOTElIAPIA\

395230 UNIDADE R$ 0,66 845 R$ 557,70
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MAI'ERIAL TUBO:PVC
FtKXiVnl GRAU

MÉDICO\. TIPO:TIPO
ÓCULOS\,PRONGA

SILICONE
CONTORNO

ARREDONDADO\.
TIPO

USO:DESCARTÁVEL\,
ESTERILIDADE:ESTE

RIL\.
TAMANHO:ADULTO\,
CAjiACTERISTICAS

ADICIONAIS:A
PRO\H DE

DEFORMAÇÃO E
TORÇÃO\,2\, IOM\,

TIPO
ADAPTADOR:CONEC

TOR UNIVERSAL

G

MATERIAL
GASOTERAPIA\,

SAÍDA:P/ OXIGÉNIO\,
TIPO

EXTENSÃO:EXTENSO
R EM PVC C/

CONECTORES\,
COMPRIMENTO

EXTENSÃO:CERCA
DE 2\.O M\,

ESTERILIDADE :ESTE
RIL\.

EMBALAGEM:EMBAL
AGEM INDIVIDUAL 2

405267 UNIDADE R$ 2,5 1 31480 R$ 79.014,80

ITEM 13

7170

ITEM 14
CLOPIDOGREL\,

DOSAGEM:75 MG 2

272045 COMPRIMIDO R$ 0,24
R$ 1.720,80

SALBUTAMOL\,
DOSAGEM:lOOMCG/D

OSE\. FORMA
FARMACÊUTICA:AER
OSOL ORAL /FRASCO

200\,OO DOSE(S)

294887 FRASCO 200,00
DOSES

R$ 7,16 7148 R$ 51 .179,68

ITEM 15

ELETRODO\,
APLICAÇÃO l :P/

MONITORIZAÇÃO
CARDÍACA - ECG\,

MODELO:DE
SUPERFÍCIE\.

TIPO:ADESIVO\,
MATERIAL

SENSOR:PRATmRAT
A CLORADA\,

ADICIONAL l :C/ GEL
CONDUTOR\

TAMANHOS:ADULTO\
ACESSÓRIO:S/

CABO\.
ESTERILIDADE:USO

l.ÚNICO R

461243 UNIDADE R$ 0,23 464000 R$ 106.720,00

ITEM 16
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FITA HOSPITALAR\,
TIPO:ESPARADRAPO\

COR: BRANCA OU
TRANSPARENTE/,
iMPERMEAVKL\,

MATERIAL:ALGODA
o\.

COMPONENTES:ADE
UIVO À BASE DE

ZINCO\.
DIMENSÕES:CERCA

DE 1 0 CM\,
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:HIPOAL
ERGÊNICO\,

446603 ROLO 4,50 M R$ 5,42 28354 R$ 153.678,68

R. $,''õq:
q$illaõ :U8 1 . uv:siõ lv'p'õrA»

l

ITEM 17

TUBO
SUPRAGLÕTICO\,
TIPO:MASCARA

LARINGEA\,
MAI'ERIAL :PVC\.
TAMANI IO :N' 4\

COMPONENTE l :C/
LINHA DE

REFERÊNCIA\,
CONECTOR:C/

CONECTOR PADRÃO\,
ESTERILIDADE :ESTE

RIL\, USO tJNiCO

451035 UNIDADE R$ 44,50 552 R$.24.564,00

ITEM 18

LU\W CIRÚRGICA\,
MATERIAL:LATEX

NATURAL\,
TAMANHO:8\,

ESTERILIDADE:ESTE
RIL\,

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:COMPRA
MENTO MÍNIMO DE

28CM\,
APRESENTAÇÃO:LUB

RIFICADA C/ PO
BIOABSORVIVEL\,AT

ÕXICA\, TIPO
USO:DESCARTÁVEL\,
FORMATO:ANATOMI

co\,
EMBALAGEM:CONTO
RME NORMAABNT C/

ABERTURA
ASSÉPTICA

269837 PAR R$ 0,96 1 194920 R$ 114.643,20

ITEM 19

ITEM 20 LU\W CIRÚRGICA\,
WATEKiAL:LATKX

NATURAL\,
TAMANI I0:7\,50\,

ESTERILIDADE:ESTE
RIL\,

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SEM PO\,
PUNHO LONGO COM

BAINHA\,
APRESENTAÇÃO:HIP
OALERGÊNICA\,ALTA

RESISTÊNCIA E

388414 PAR R$ 1,47 67550 R$ 99.298,50
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SENSIBILIDADE\,
TIPO

USO:DESCARTÁVEL\,
FORMATO:ANATOMI

co\,
APLICAÇÃO:ANTIDE

RRAPANTE\.
EMBALAGEM:DUPLA

EMBALAGEM\,
ABERTURA
ASSÉPTICA

9q,e

LENÇOL
DESCARTÁVEL\,

MAI'ERIAL:PAPEL\,
LARGURA:O\,50 M\,
COMPRIMENTO:50

M\,
APRESENTAÇÃO:ROL

O\. COR:BRANCO\,
APLICAÇÃO:MACA

HOSPITALAR

268855 UNIDADE R$ 5,29 3772 R$ 19.953,88

ITEM 21

ABAIXADOR
LÍNGUA\,

MATERIAL:MADEIRA

TIPO:DESCARTÁVEL\
COMPRIMENTO:14

CM\, FORMATO:TIPO
ESPÁTULA\,

LARGURA: l\,50 CM\,
ESPESSUjiA:2 MM

/PACOTE IOO\,OO UN

\

348807 PACOTE IO0,00
UNIDADE

R$ 2,86 1224 R$ 3.500,64

ITEM 22

COLETOR MATERIAL
PERFURO-

CORTANTE\,
MAI'ERIAL:PAPELÃO\

CAPACIDADE
TOTAL:13 L\,

ACESSÓRIOS:ALÇAS
RÍGIDAS E TAMPA\,

COMPONENTES
ADICIONAIS:REVESTE
MENTO INTERNO EM
POLIETILENO AL;lA
DENSIDADE\ TIPO

USO:DESCARTÁVEL

363482 UNIDADE 3,41 1040 R$ 3.546,40

ITEM 23

GLICOSE\,
CONCENTRAÇÃO:25

%\.

INDICAÇÃO:SOLUÇA
O INJETAVEL

/AMPOLA IO\,OO ML

267540 AMPOLA 10,00 ML R$ 0,25 37650 R$ 9.412,50

ITEM 24

ÁCIDO

ITEM 25 l ACETiLSAtiCiLiC0\
DOSAGEM:l OO MG

267502 COMPRIMIDO R$ 0,08 22600 R$ 1.808,0õ

ITEM 26 l ÁGUA DESTILADA\,
ASPECTO

FÍSICO:ESTÉRIL E
APIROGÊNICA\, TIPO

352317 AMPOLA 1 0,00 ML R$ 0,27 361020 R$ 97.475,40
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EMBALAGEM:EM

SISTEMA FECI LADO
SP  

[TEM 27
NIMESUL[DA\.

DOSAGEM:lOO MG

273710

[TEM 28
DIAZEPAM\.

DOSAGEM:5 MG

2671 95

ITEM 29

PROMETAZINA
CLORIDRATO\.
DOSAGEM:25

MG/ML\.
APRESENTAÇÃO:SOL

UÇÃO WJETÁVEL

267769

ITEM 30
DEXAMETASONA\,

DOSAGEM:4 MG

269388

[TEM 3 1
l lIDROCLOROTIAZID
A\. DOSAGEM:25 MG

267674
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  INJETAVEL\.
APLICAÇÃO:SISTEMA

RECRIADO  

ITEM 37

ADAPTADOR\.
TIPO:TRANSFERENCI

A DE SOLUÇOES
PARENTERAIS\.

USO:P/ FRASCOS E
BOLSAS\.

CARACTERÍSTICA
ADICIONAL:DUPLA

PONTA PERFURANTE
C/ ABA\.

ESTERILIDADE:ESTE
RIL E

DESCARTÁVEL\.
ACESSORIOS:TAMPA

S PROTETORAS

428773

[TEM 38

SUXAMETONIO
CLORETO\.

DOSAGEM: 1 00 MG\.
INDICAÇÃO;INJETAV

EL

268442

ITEM 39

COMPRIMIDO
CETOPROFENO\,

CONCENTRAÇÃO:100
MG

393813



FREIOS,
CAPACIDADE DE

CARGA:ATÉ 300 KG,
TIPOS DE

ACIONAMENTO:CON
TROLE REMOTO,

COMPONENTES:CAB

EÇEIRA E PENEIRA
REMOVIVEIS
PLÁSTICO,

COMPONENTES
OI :ALTURA

REGULÁVEL,
BATERIA

RECARREGAVEL,
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:TRENDE
LEMBURG, FOWLER

E REVERSO,
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS
OI :GRADES

ESCAMOTEAVEIS,
DIMENSÃO:CERCA

DE 2,00 X 0,90 M

'áo

MONITOR
MULTIPARÃMETRO,

TIPO:PRE
CONFIGURADO/MOD

ULAR,
PARÂMETROS:ECG.

PNI. SP02, TKMR
RESR

REGISTROS:MÍNIMO
8 CUR\US

SIMULTÂNEAS, TIPO
DE TELA:TELA LCD
CERCA 15", Al;lA

RESOLUÇÃO,
CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:CONECT
IVIDADE DE REDE,

COMPONENTES:ALA
RMES,

ACESSoRIOS:COMPL
ETO COM CABOS E

SENSORE

434299 UNIDADE R$ 15.3 10,71 2 R$ 30.621 ,42

ITEM 43

OTOSCÓPIO,
TIPO:CLINICO,

CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:COM IO

ESPÉCULOS
REUTILIZÁVEIS,ESTO

JO EM NYLON

414539 UNIDADE R$ 328,83 4 R$ 1.3 15,32

ITEM 44

ITEM 45 LARnqGOScópio\,
TIPO LÂMPADA:DE

LED\,
COMPONENTES:C/ 6

LAMnçAS\,
COMPONENTES

ADICIONAIS:C/CABO\
MAI'ERIAL 2:EM

AÇO INOXIDÁVEL\,

445606 UNIDADE R$ 860,28 32 R$ 27.528,96
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TAMANHO
CABO:ADULTO\,
EMBALAGEM :C/

ESTOJO

CARRO AÇO INOX
PARA CURATIVO,

TIPO ESTRUTURA:2
GAVETAS,COMPAREI
MENTO nqFERiOR c/

CHAVE, TIPO
RODiZIO:RODIZIOS

DE 125MM,
ACESSÓRIOS:SUPORI

E CESTOS(LIXO
PLÁSTICO/BALDE
INOX), OUTROS

COMPONENTES:5
OKiFiCiOS

P/BISNAGAS
BANDEJA SUPERIOR

415893 UNIDADE R$ 805,1 1 26 R$ 20.932,86

ITEM 46

1 . 1 . 1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s)

h
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ITEM UGE E UGP

  1 60267 - 2 BA:lALHAO DE INFANTARIA
MOTONZADO(ES)-R.J

  1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADQ-
MAIOR DO EXERCITO/RJ

  250 1 03 - HOSPITAL GERAL DE llIANE
MA

  2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  160313 - ESCOLA DE CÊDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RJ

  1 60267 - 2 BA:lALHAO DE INfAN'leRIA
MOTORIZADO(ES) R.J

2
1 60277 - 3 1 GRUPO DE ARTILFIARIA DE

CAM])UNHA(ES)-RJ

  250103 - HOSPITAL GERAL DE llUNE-
MA
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  250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TRAUMATO-ORTOPEDIA

  250 1 03 - HOSPITAL GEniAL OE llUANE-

MA

  250 1 05 - [10SPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ES'IADU-
MAIOR DO EXERCITO/R

7
250103 - HOSPITAL GERAL DE llUNb-
MA

  2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ES'lADU-
MAIOR DO EXERCITO/R

8
250 1 03 - HOSPITAL GERAL DE llUNE
MA

  250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ES'IADU-
MAIOR DO EXERCITO/R

9
250103 - 110SPITAL GERAL DE llKNE-
MA

  2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ES'IADU-
MAIOR DO EXERCITO/R

10
250103 - HOSPITAL GERAL DE llUANE-

MA

  250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
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17

1 60277 - 3 1 GRUPO DE A]RTILI FARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ
160313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/R
250103 - HOSPITAL GERAL DE llJANE-
MA

  250 1 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1 603 13 - ESCOLA DE CÊDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/R

18
250 1 03 - FIOSPITAL GERAL DE llUANE
MA

  250 1 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

 
1 60277 - 3 1 GRUPO DE ARTILFIARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/R

19 250 1 03 - HOSPITAL GERAL DE ll)ANE

MA

 
250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  160267 - 2 BA:lALHAO DE INFANTARIA
MOTORIZADO(ES)-RJ

20
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RJ



J

»

Q
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  GOA - RJ 250057 - INSTITUTO NACIO-
NAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

  250 103 - FIOSPITAL GERAL DE IPANE
MA

  250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  160267 - 2 BA:RALI-IAO DE INFANTARIA
MOTORIZADO(ES)-RJ

  1 60277 - 3 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE
CAMPANlJA(ES)-RJ

25
[603 13 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RJ

  2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ 250057 - INSTITUTO NACIO-
NAL DE TRAUMAT0-0RTOPEPl4

  250105 - FIOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  160267 - 2 BA:lALiIAO DE nq]UNTAR]A
MOTORIZADO(ES)-RJ

  1 60277 - 31 GRUPO DE ARTILlIARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ

  1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/R.l

26 2501 05 - HOSPITAL FEDEliAL DA LA-
GOA - RJ 250057 - INSTITUTO NACIO-
NAL DE TRAUMAT0-0RTOPEPl4

  2501 03 - HOSPITAL GERAL DE IPANE-
MA

  250 1 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - R.J



Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
Atualização: Outubro /2020

  ã50i05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - R.l

  1 60267 - 2 BA:]ALFiAO DE INFAN]AltIA
MOTORIZADO(ES) R.T

  250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TRAUMATO-ORTOPEDIA

31
160313 - ESCOLA DE CMDO E ES'lADU-
MAIOR DO EXERCITO/RJ

  250103 - HOSPIT:AL GERAL DE IEnNE-
MA

  250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - R.l

  1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ES-
TADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

  250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
rRAUMATO-ORTOPEDIA

  ã50i03 - HOSPITAL GERAL DE IPANE-
MA

  250 105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - R.l

  1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ES-
TADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

  250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TRAUMÀTO-ORTOPEDIA

  ã50t03 - HOSPITAL GERAL DE líUNE-
MA

  ãjÓ I05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

  1603 13 - ESCOLA DE CMDO E ES-
TADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

  250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TRAUMATO-ORTOPEDIA



®
2501 05 - FIOSP[']At FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
1 60267 - 2 BA:lALHAO DE INIHNTARIA
MOTORIZADO(ES)-RJ
250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TRAUMATO-ORTOPEDIA
1603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/BI
250103 - nõgpiTAL GERAL DE IPANE-
MA
2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
160313 - ESCOLA DE CMDO E ES-

TADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ
250057 - INSTITUTO NACIONAL DE
TKAUWATO-ORTOPE01A
250 1 03 - nosfiTAL GERAL DE l PANE-

MA
2501 05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
160313 - ESCOLA DE CMDO E ES-

TADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ
250057 - iNStiTUTO NACIONAL DE
TRAUMAT0-ORTOPEDIA
250103 - nosfiTAL GERAL DE IPANE-
MA
250105 - nogpiTAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
1603 13 - ESCOLA DE CMDO E ES-

TADO-MAIOR DO EXERCITO/RI
250057 - iNStiTUTO NACIONAL DE
TRAUMAT0-0RTOPEDl4
250103 - nospiTAL GERAL DE IPANE-
MA
250105 - nogÉiTAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
1 60267 - 2 éA:TALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO(ES)-RJ
1 60277 - 3 1 GRUPO DE ARTILFIARIA DE
CAMIUNlIA(ES)-RJ
1603 13 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RI
250 1 05 - nosÉiTAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ 250057 - nqsTiTUTO NACIO-
NAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
250103 - nospiTAL GERAL DE IPANE-
MA
250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
160277 - 31 ckUPO DE ARTILI FARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ
1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/BI
250103 - nosÉiTAL GERAL DE IPANE-
MA
2501 05 - nosÉiTAL FEDERAL DA LA-
GOA - liJ
1603 13 - ESCOLA DÉ CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXKRCÍTO/KL
250103 - HOSPITAL GERAL DE rPANE-
MA
2501 05 - nogpiTAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ
160313 - ESCOLA DÉ CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RJ
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1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada. ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas

deverá ocorrer pelo menor preço

"J'

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
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  250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ 250057 - INSTITUTO NACIO-
NAL DE TnAUMATO-ORTopEj?j4

  250103 - HOSPITAL GERAL DE ll'ARE-

NA

  ãjÓ I05 - HOSPITAL FEDEjtAL DA LA-
GOA - RJ

  1 60267 - 2 BA:lALHAO DE INj=AN'lAl<IA
MOTORIZADO(ES) R]

  ÍêÓã77 - 3 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ

  1 603 13 - ESCOLA DE CMDO E ES'IADU-
MAIOR DO EXERCITO/R!

  ãioi05 - HOSPITAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ

40

iê0277 - 3 1 GRUPO DE ARTILI FARIA DE
CAMPANHA(ES)-RJ
160313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/R.J

ã3ÜÓj : 1 10SPllAL FEDERAL DA LA-
GOA - RJ 250057 - INSTITUTO NACIO-
NAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

  ãio l03 - HospITAL GERAL DE IPANE
MA



1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quanllÊI.íolÊm ZI A?0
adjudicados aos licitantes qualiâcados colho microempresas ou empresas de pequdie-poi:Ê%
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, confomie vier a ser decidido pela Administração, nos tempos do art. 8', $4'
do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 95 (noventa e cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho, prorrogável na forma do art. 57, $ 1 ', da Lei n' 8.666/93. \

2. JUSTIFICATl\K E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A ECEME é a escola de mais alto nível do Exército Brasileiro destinada a formar
comandantes e assessores militares de I' Escalão da Força Terrestre. É preponderante que seus

alunos, instrutores e pesquisadores façam uso de uma inâaestrutura ein condições plenas para
atender as novas demandas educaciollais.

A presente aquisição se justiõca pelo fato da Escola não possuir em seu estoque suficiente ou
inexistente dos materiais e meditações relacionados para atender a necessidade de apoio de
saúde dos setores diretamente ligados ao ensino, responsáveis, por exemplo, pela prepaação de

oficiais para assessorainento de alto nível aos altos escalões do Exército, Ministério da Defesa
e Poder Executivo como é o caso do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do

Exército (CPEAEx) e aperfeiçoar oficiais e civis proporcionando cursos de pós-graduação
"lato sensu" e "stricto sensu", mestrado, doutorado e pós-doutorado sob a coordenação do

Instituto Meira Mattos (IMM).

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3. /. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos tempos do parágrafo único, do art. I',

da Lei l0.520, de 2002

h

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos materiais hospitalares e meditações é de 1 5 (quinze) diasl: contados
do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, em remessa ümca, nos
seguintes endereços:

Ih$ ! EÜ E fll
ÀS 16:00 e 6' FEIRA - 08:00 ÀS ll :30;

S.1.2 160267 - 2' BA]ALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ, AV. DUQUE DE
CAXIAS, 1410 - VILA MILITAR. RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21615220

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrónico - Compras
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:'i;il.;::;Go:':Sj::H::FTI':.:!:=HHH!:&!ã;l?";'l© Tá \
5.1.4 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMAT0-ORTOPEDIA , AV BRASllFlqtr'-3U6:
SAO CRISTO\AO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20230020 - TEL (21) 21345425 '

5.1.5 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ, RUA JARDIM BOTÂNICO, 501 BAIRRO
JARDIM BOTÂNICO - Rio de Janeiro/RJ -- CEP 22470050- TEL (21) 3 1 1 1 5377.

5.1.6 - 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA -RUA ANTONIO PARREIRAS 67/69-
BAIR-RO IPANEMA - RIO DE JANEIRO RJ TEL (21) 31112344

5.2. Os ]nateriais e lnedicações serão recebidos provisoriamente no prazo de 8 (oito) .dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especiÊlcações constantes neste Tempo de Referência e
na proposta

5.3. Os Imateriais e medicações poderão ser rqeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as espect6icações constantes neste Termo de Referência e:na proposta, devendo .
ser substituídos no prazo de i (cinco) dias, a contar da notiÊlcaçãõ da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os materiais e medicações serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado

5.4.1 . Na hipótese de a veriÊlcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á' como realizada, consumando-se o

recebimento
..

definitivono doado esgotamento doprazo- . .. .,.:-:-.-. ..
5.5. O recebimento provisório ou deÊlnitivo do objeto não exclui a responsaoniuauç ua
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. veriÊlcar minuciosamente, no prazo Êlxado, a confomiidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento deÊlnitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fomecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e 6lscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondem.te ao fornecimento do
objeto, no prazo e fonna estabelecidos no Edital e seus anexos;

ilãH ;l 111: H
seus empregados, propostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONT]iA]ADA

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
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7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus ane:!13:.$ sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentesÍl:y.boapen /.
perfeita execução do objeto e, ainda: 1 }1.. F C{ qa,

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especí$teações;

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acoinpaidlado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e
procedência;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto caiu avalias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade colll as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÊlcação exigidas na
licitação;

7.1.6. indicar proposto para representa-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTjiATAÇAO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DAALTEjiAÇÃO SUBJETl\K

9.1 E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exi-

gidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

IO.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e âscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinalldo o qüe for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. 0 recebimento de ]naterial de valor superior a R$ R$ 1 76.000,00 (cento e setenta

e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente.

l0.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

mperfeiçoes técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de coníomiijijj;:gjjZ1/1 3
o art. 70 da Lei n' 8.666, de 1993.

l0.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências

filncionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

b

11 DO PAGAMENTO
11.1. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária: para crédito em banco,
agência e conta-corrente indicado pelo contratado .

h

ll .l.l. Os pagamentos deconentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos ao
art. 5', $ 3', da Lei n' 8.666, de 1993.

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota Êlscal ou natura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato .

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fomecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Nonnativa n' 3, de 26 de abril de 201 8.

A

situação, não acarretando qualquer ânus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como eJnitida a ordem
bancária para pagamento

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriülcar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

===n"' 'K=Zl$( E;l-=HEl:nula Xi$
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

da Instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 201 8.
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11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente? a eóÉkratãnteu l ''
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela âscalização da regularidade fiscal':qOãlitu'à"«
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

11.10. Persistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

[1.11. ]Javendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, ein qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

11.12.1. A Contratada regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos tempos da
Lei Complementar n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagaJnento
âlcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oâtcial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
CompleJnentar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
conconido, de alguma forma, para tanto, bica convencionado que a taxa de compensação
Hnanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = 1 x N x VP, sendo

EM = Encargos ]lloratórios;

N Nútnero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela a ser paga

l = Índice de compensação financeira - 0,00016438, assim apurado:

l l- (6/100) 1 - 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual 6%

365

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas
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L 1l z10s13. DA GAliANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Por se tratar de bens a pronta entrega, não haverá exigência de garantia contratliãl'ãã
execução.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTR/\TIVAS

14.1. Comete inâação administrativa nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, a Contratada
que

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
deconência da contratação;

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidâneo;

14.1.5. cometer fraude Hlscal;

14.2. Pela inexecução !alaLeu:.palziê! do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prquízos signiÊlcativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustiÊlcado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

14.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução pal'cial, a multa compensatória, no mesmo per
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atum concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
ente descredenciainento no SICAF pelo prazo de até cii?co anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subiteln
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como inâação
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

entualal

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perduraram os motivos detemiinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou. a penalidade, que
será coiacedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas
à CONTR.ATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666, de 1993,. a

Contratada que:
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14.4.1. tenha sofrido condenação deÊlnitiva por praticar, por meio dologõ$'Bãüdê''n
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Í }l Ü ' Zi 4.b

14.4.2. tenha praticado atou ilícitos visando a íi'ustrar os objetivos da licitação; -.

14.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de fitos ilícitos praticados.

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em proces.se
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n' 9.784, de
1999

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo

de lO (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente. . . . .

14.7. Caso o valor"da multa não sqa suÊlciente para cobrir os prquízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará en] consideração a
gravidade da conduta do inõator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
inâação administrativa tipiHlcada pela Lei n' 12.846, de I'.de agosto de 201.?, como ato .
i;l;lll;'ã ;ãgiÚit-açã. p-ib*:" "ii.:,,i o« «'.«g.i.a, .ópi'; d' p:"";' administrativo

necessário à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser. remetidas à
autoridade

competente' com despacho'fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas

J. T .= .a
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira .nos termos da Lei n'
12.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regi.alar dos pmcessos
administrativos especíÊlcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a
Administração Pública Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
sem a participação de agente público.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

'.
presentes e futuras gerações

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
Atualização: Outubro /2020



para a reorganização da econol'nla caiu nuvus patas-B"'ao. ov-' "'- l""'F

públicas sustentáveis representam a adequação da contratação
sustentável. Significa pensar a "proposta mais vantajosa para a

conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a

no planeta e o bem-estar social.

15.2 As

15.3 Cabe ao governo, estimular uma economia "que resulte em melhoria do bem-estar humano

e equidade social, ao ]neslno tempo em que gere valor para a Natweza, reduzindo

significativamente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda sobre recursos escassos
do ecossistema e da sociedade"

15.4 De acordo com o Art. I' da Instrução Normativa N.' Ol-MPOG de 19 Jan 2010, as

especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fündacional deverão conter
critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação,

utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.

16. ESTIMATl\ü DE PREÇO E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O custo estimado da aquisição é de R$ 4.091.351,36 (quatro milhões, noventa e um

mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)-

Rio de Janeiro-RJ, 28 de julho de 2021

Cap PTTC -- JORGE a'
Encarregado do Centro de

Ato de Aprovação

Aprovo o presente Tempo de Referência, tendo em vista a legalidade do processo e em
cumprimento ao disposto no inciso ll do artigo 14' do Decreto n' l0.024/19, na medida em que

representa a necessidade dessa Escola para a aquisição do material de saúde.

Rio de Janeiro-RJ, 28 dejulho de 2021 . '

Ten Cel
ME
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©
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRÕN[CO N.' 1]/2021
ANEXO ll -

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.'

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça General Tibúrcio, 125 -- Praia
Vermelha - Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' 09.688.074/0001-
37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco.Neto,.Ordenador de
Despesas da ECEME, nomeado pela .Portaria n' 50 - SALC/FISC ADM/DA/ECEIME de 03 de
Dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no.CPF sob o n
Oii.133.977-1 0, portador(a) da Carteira de Identidade n' 01 1 479234-4,considerando o julgamento da
Hcitação na modalidade de pregão, na forma eletrânica, para REGISTRO DE PREÇOS n' ......./200...,
publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.' 64498.005762/2021-73, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA: de acordo com a
classificação ' por ela(s)' alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(.s),. at?éden.do. as. cond ções
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.' 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

l DO OBJETO

1.1. .A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
material de saúde, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo l do edital de
Pregão n' 11/2021, que é parte integrante desta Ata, assim coúc' -@ proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Objeto Unidade Quantidade Valor Un

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ões e Contratos da Consultoria-Geral da União
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Item n' lãos Participq111g!e Unidade Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) momento
da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 1 80 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

À

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es)

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) pa11al negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentadosl e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 . descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

l da União
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6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:

6.9.1 . por razão de interesse públicos ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7 DAS PENALIDADES

7.1 . O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

'''HI H H::llgT(IBTl;,Zã:
1 0.024/1 9.

penalidade (art. 6', Parágrafo único, do Decreto n' 7.892/2013)

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n' 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor

8. CONDIÇÕES GERAIS

EDITAL
h:ã:H:;E;ÊSHI ::lHU=:ãlÜH'

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1 ' do art. 65 da Lei n' 8.666/93, nos termos do art.
12, $1 ' do Decreto n' 7892/13.

li;::' liE ll H 1l i iiiiin IB
de 2u14

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes. Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e reprZ:entante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)'''' ' registrado(s)

ião
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMlll

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXO lll Minuta TERMO DE CONTjiATO

TERMO DE CONTliATO DE COMPRA N'

P

/.

POR

Qur FAZEM ENTRE si A UNIÃO,

INTERMÉDIO DO (A)

EA

EMPRESA

condições a seguir enunciadas.

h

1 . CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de saúde, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição

1 .3. Discrimina
ITEM

lo do obieto
DESCRIÇ UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE VALOR
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
inícionadatade / / eencerramentoem / ./ . rrogávelna
forma do art. 57, $1', da Lei n' 8.666, de 1 993.

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 2021 , 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 0s preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 . Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

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

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

11 . CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
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12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO

1 2.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1 .1 . por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos l a Xll
e XVll 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 Editall

12.1 .2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n' 8.666, de 1 993.

12.2. Os casos de rescisão contratual
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

serão formalmente motivados, assegurando-se à

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993.

rescisão

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmenteébmpridos

1 2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

12.4.3. Indenizações e multas

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. E vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei

sob alegação de

13.1.1. E permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEGES/ME n' 53, de 8 de Julho de 2020.

iil$$g$8:1:Hll$ÜHI'li#:g.$

aplicáveis.

14 CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - ALTERAÇOES

14.1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de
1993

14.2. 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 atualízado do contrato-

14.3. 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.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS-

1 5.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas

na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078,
de 1 990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1 993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. E eleito o Foroda Justiça Federal - Seção Judiciária da Cidade doIFiiü de Janeiropara
dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, $2' da Lei n' 8.666/93.

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

de 2021

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l

2
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