
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020

PROCESSO N°: 314/2020-COMPRAS.GOV-FUNESA

                                
ELABORAÇÃO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO:
Escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Equipamentos de TI,

Multimídias, Acessórios e Mobiliários para o Conselho Estadual de Saúde

de Sergipe.
PARTICIPAÇÃO Participação EXCLUSIVA de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte

e  equiparadas  a  que  se  refere  a  Lei  Complementar  123/2006  e  a  Lei
Estadual 6.206/2007.

DIA

ABERTURA DAS PROPOSTAS
 24/09/2020 às 08:30:00 
Horário de Brasília/DF

INÍCIO DA DISPUTA
 24/09/2020 às 09:00:00
Horário de Brasília/DF

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

  www.licitacoes-e.com.br

www.funesa.se.gov.br

cplfunesa@gmail.com

→  Telefones para contato:  (79) 3198-3845 e (79) 9  9191-3740
→ Endereço: Travessa Basílio Rocha, nº 33, Getúlio Vargas, CEP: 49055-100, Aracaju-SE
→ Horário de expediente: 07h às 13h

Pregoeira: BRUNA COSTA SANTANA
Apoio: ÉRICA DE SANTANA SANTOS

OBSERVAÇÃO:  O  texto  do  Edital  também  estará  disponível  no  endereço  da  FUNESA
supramencionado,  devendo os  interessados  trazerem um (01)  pen drive  para  que o mesmo seja
copiado e devolvido aos licitantes.

LOCAL DE DISPUTA: www.licitacoes-e.com.br 

 Pregão Eletrônico n° 13/2020
Parecer PROJU nº 105/2020
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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FUNESA Nº 13/2020

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado
integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, inscrita no
CNPJ/  MF sob o  n.º  10.437.005/0001-30,  com sede  na  Travessa  Basílio  Rocha,  n.º  33,  Bairro:
Getúlio  Vargas,  CEP:  49055-100,  Aracaju/SE,  através  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,
instituída pela Portaria nº 061/2019 e sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 43/2020, publicada
no DOE em 24 de Agosto de 2020, levam ao conhecimento dos interessados que,  na forma da
legislação pertinente, especialmente Lei Federal n.º 10.520/ 2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20
de setembro de 2019, Decreto Estadual n.º 26.531/2009, Decreto nº 7.746/2012, Lei Complementar
n.º 123/2006, Decreto Estadual n.º 24.912/2007, Lei Estadual n.º 6.206/2007 e, subsidiariamente, Lei
Federal  n.º  8.666/1993  e  Lei  Estadual  n.º  5.848/2006,  farão  realizar  licitação  na  modalidade
PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA, do  tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, mediante  as
condições estabelecidas neste Edital. 

1. DA SESSÃO PÚBLICA

1.1.  A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  dirigida  pela  Pregoeira,  a  ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste
Edital:

DIA: 24 de Setembro de 2020

HORÁRIO: 09:00 horas – Horário de Brasília/DF.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Equipamentos
de TI, Multimídias, Acessórios e Mobiliários para o Conselho Estadual de Saúde de Sergipe.

2.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência (anexo I),
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas
no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital em até 03 (três) dias úteis antes da data designada
para a abertura da sessão pública;

3.2.  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  através  do  e-mail
cplfunesa@gmail.com,  ou  presencial,  mediante  protocolo  na  sede  desta  Fundação,  em  petição
dirigida a Pregoeira.
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3.3. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração do termo de referência, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento.

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

3.5.  Os pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo licitatório  deverão ser  enviados  a
Pregoeira, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
através  do  e-mail  supracitado  ou se  dirigir  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  na  sede  desta
Fundação (endereço indicado no preâmbulo do Edital);

3.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
da  data  de  recebimento  do  pedido,  e,  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos  responsáveis  pela
elaboração do termo de referência;

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

3.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeira, nos autos do processo da licitação.

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

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderão participar do processo  apenas as microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades  cooperativas  enquadradas  no  art.  34  da  Lei  nº  11.488,  de  2007, cujo  ramo  de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos, e que estejam com Credenciamento regular junto ao sistema licitações-e,
devendo apresentar declaração:

4.1.1. que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos;

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

4.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

4.1.4. 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°,
XXXIII, da Constituição;

4.1.5.  que não possui,  em sua cadeia produtiva,  empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;

4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

4.3.  Estarão  impedidos  de  participar,  direta  ou  indiretamente,  de  qualquer  fase  deste  processo
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

4.3.1. não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.2. estejam constituídos sob a forma de consórcio;



4.3.3. estejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.3.4. sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

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

4.3.6. estejam enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

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

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

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1.  O  certame  será  conduzido  pela  Pregoeira,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes  atribuições:
coordenar os trabalhos da equipe de apoio; responder às questões formuladas pelos fornecedores,
relativas  ao  certame;  abrir  as  propostas  de  preços;  analisar  a  aceitabilidade  das  propostas;
desclassificar propostas indicando os motivos; conduzir os procedimentos relativos aos lances e à
escolha da proposta ou do lance de menor preço; verificar a habilitação do proponente; declarar o
vencedor;  receber,  examinar  e  submeter  os  recursos  à  autoridade  competente  para  julgamento;
elaborar a ata da sessão; e, encaminhar o processo à autoridade superior para homologação.

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de
chave  de  identificação  e  de  senha  pessoal  e  intransferível  (§  1º  do  art.  9º,  do  Decreto  Federal
10.024/2019), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.

6.2. A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do
sistema eletrônico licitações-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
canceladas  por  solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa do  Banco,  por  ato  devidamente
justificado.
6.3.  As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  deverão  credenciar  representantes,  mediante  a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no “licitações-e”.

6.4.  Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  (ou  assemelhado)  da  empresa  proponente,  deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante,  não cabendo à Secretaria de Estado da
Administração ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

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



7. REGRAS GERAIS

7.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente  encaminhamento da proposta de  preços acompanhada
dos  documentos  de  habilitação exigidos  no  edital,  por  meio  do  sistema  eletrônico  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br  opção  "Acesso  Identificado",  observando  data  e  horário  limite
estabelecidos.

7.1.1.  Caso  a  empresa  não  consiga  enviar  os  documentos  de  habilitação  através  do  Sistema
Licitações-e,  poderá  encaminhar  para  o  e-mail:  cplfunesa@gmail.com,  desde  que  comprove  a
impossibilidade.

7.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. Caso haja desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a  recepção  dos  lances,  retornando  a
Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes,  no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, a
Pregoeira designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

7.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal “www.licitacoes-
e.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras
decisões referentes ao procedimento.

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

8.4.  Até a  abertura da  sessão pública,  os  licitantes  poderão retirar  ou substituir  a  proposta  e  os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

8.5  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.
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8.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8.7. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

8.8. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado
do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas,  tais como frete,
encargos sociais,  seguros,  tributos  diretos  e  indiretos  incidentes  sobre  o  fornecimento  do  objeto
licitado.

8.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

9.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 1.1, passando a Pregoeira
a avaliar a aceitabilidade das propostas.

9.2. A Pregoeira 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.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

9.3.  O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas
participarão da fase de lances.

9.4.  O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  a  Pregoeira  e  os
licitantes.

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

9.5.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes
serão consideradas lances.

9.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

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

9.7.1.  Com  o  intuito  de  conferir  celeridade  à  condução  do  processo  licitatório,  é  permitido  a
pregoeira a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de até 10 lotes da mesma licitação.
9.7.2. A pregoeira comunicará aos licitantes, após a abertura da sala de disputa, a sua opção por
realizar a disputa simultânea de lotes, se for o caso.



9.7.3. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
a pregoeira poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

9.8.  O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de  valor  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e
registrado pelo sistema.

9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01.
(um centavo de real).

9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 05 (cinco)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, 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.

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

9.15.1. 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.

9.16. Poderá a pregoeira, auxiliada 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.

9.17. Em caso de falha no sistema a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Banco do
Brasil, pelo licitante ou pela pregoeira. Os lances em desacordo com os subitens anteriores poderão
ser desconsiderados pelo pregoeiro após manifestação do Banco do Brasil acerca da ocorrência;

9.17.1.  Na  hipótese  do  subitem  anterior,  a  ocorrência  será  registrada  no  chat  de  mensagens
(licitações-e.com).

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

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



9.20. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a
10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes,  no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

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

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

9.24. 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 arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

9.25.  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.
9.26. 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.

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

9.28. 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.

9.29. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.

9.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que 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.

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

9.31.1. no país;

9.31.2. por empresas brasileiras;

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



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

9.32.  Persistindo o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

9.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, 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.

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

9.33.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) 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.

9.34. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.35. O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública.

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

10. MODO DE DISPUTA

10.1.  Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  o  modo  aberto  e  fechado.  Os  licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme Inciso II do art. 31,
do Decreto Federal 10.024/2019).

11. JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1.  Pregoeira  efetuará  o  julgamento  das  propostas  pelo  critério  de  “menor preço”,  podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor  por lote,  para que seja  obtido preço melhor,  bem assim decidir  sobre sua
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

11.2. Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor
de referência, a Pregoeira negociará a redução do preço com o seu detentor.

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

11.4. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o
lance subsequente,  verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação,  na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.



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

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

11.6. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

11.7.  Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  inclusive  as  exigências  de
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pela Pregoeira.

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

11.9. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;

11.10. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital  complementar,  por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido pela pregoeira, sob pena de
não aceitação da proposta.

11.10.1.  O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pela  Pregoeira  por  solicitação  escrita  e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

11.10.2.  Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pela  Pregoeira,  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  eletrônico,  ou,  se  for  o  caso,  por  outro  meio  e  prazo  indicados  pela
Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

11.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.12. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.

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

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

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

11.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita,  e antes de a Pregoeira passar à subsequente,  haverá nova



verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

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

12. DA HABILITAÇÃO

12.1.  Como condição prévia  ao exame da  documentação de  habilitação  do licitante  detentor  da
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  a  Pregoeira  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:

12.1.1. Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br);

12.1.2. Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Sergipe;

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

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

12.1.3.2.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.

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

12.1.3.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

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

12.2.  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.

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

12.4. 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.

12.4.1. 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.

12.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de
inabilitação.

12.6. Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

12.7 Habilitação jurídica

12.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.7.2.  Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
autenticidade no sítio   www.portaldoempreendedor.gov.br  ;

12.7.3.  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -
EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado na  Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.7.4. 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 agência;

12.7.5. 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 administradores;

12.7.6. 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. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

12.7.7.  No  caso  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  País:  decreto  de
autorização;

12.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

12.8 Regularidade fiscal e trabalhista

12.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

12.8.2. 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  nº  1.751,  de  02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.8.4.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.8.5. 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;

12.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


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

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

12.8.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

12.8.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da  Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.8.10. 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 inabilitação.

12.9. Qualificação Econômico-Financeira

12.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

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

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

12.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
12.9.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

12.9.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

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

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

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

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

12.10. Qualificação Técnica



12.10.1.  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,  quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

12.10.2.  Fornecer  catálogo,  folder  e/ou  amostras  como meio  de  verificação  e  comprovação  das
especificações solicitadas na descrição dos itens.

12.10.3.  O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor  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.

12.10.4. 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.

12.10.5. 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.

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

12.10.7.  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  a  Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

12.10.10. 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 inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

12.10.11.  Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos  requisitos  de  habilitação,  a  inabilitação
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.

12.10.12. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da
licitação,  quaisquer  esclarecimentos  sobre  documentos  já  entregues,  fixando-lhe  prazo  para
atendimento.

12.10.13. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante,
sendo  vedada  a  concessão  de  prazo  para  complementação  da  documentação  exigida  para  a
habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela pregoeira.



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

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três)
horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

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

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor total em algarismos e por extenso.

13.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

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

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

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

14. DOS RECURSOS

14.1.  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, 24 (vinte e quatro) horas 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.

14.1.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.



14.1.3.  Nesse momento,  a  Pregoeira  não adentrará  no mérito  recursal,  mas apenas  verificará  as
condições  de  admissibilidade  do  recurso:  sucumbência,  tempestividade,  legitimidade,  interesse  e
motivação;

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

14.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões,  pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

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

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. 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.

15.1.2.  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, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

15.3. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema Licitações-
e, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não
se  realizarem  lances  durante  a  sessão  de  disputa,  caberá  a  Diretora  Geral  desta  Fundação  a
adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2. Nos demais casos, a pregoeira fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

17. DA CONTRATAÇÃO



17.1. Do Objeto

17.1.1. O objeto licitado será contratado nos termos e condições deste Edital e da proposta escrita da
licitante adjudicatária, independentemente de transcrição.

17.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Ordem de
Fornecimento), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital.

17.1.2.1.  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
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

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

17.1.4.  O Aceite  da  Ordem de  Fornecimento  ou do instrumento  equivalente,  emitida  à  empresa
adjudicada, implica o reconhecimento de que:

17.1.4.1.  Referida  Ordem  está  substituindo  o  contrato,  aplicando-se  à  relação  de  negócios  ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.1.4.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.1.4.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

17.1.5. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da data de
assinatura, condicionada a publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de
quando  as  obrigações  assumidas  pelas  partes  serão  exigíveis,  ou  da  emissão  da  ordem  de
fornecimento, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.1.6. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta aos cadastros pertinentes para
identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

17.1.6.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.1.7.  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.

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

17.2. Do Preço e do Reajuste

17.2.1.  O preço  da  contratação  do  objeto  licitado  será  aquele  constante  da  proposta  escrita  da
licitante adjudicatária, sendo fixo e irreajustável.



17.3. Dos Recursos

17.3.1.  Os recursos  a  serem utilizados para  essa  aquisição,  serão  oriundos  do  termo Aditivo  ao
Contrato Estatal de Serviços, firmado entre a Fundação Estadual de Saúde – FUNESA e a Secretaria
Estadual de Saúde – SES.

17.4. Do Recebimento

17.4.1.  O  recebimento  do  objeto  licitado  dar-se-á  nos  termos  do  art.  73  da  Lei  n.  º  8.666/93,
compreendendo duas etapas  distintas:  de recebimento provisório e  de recebimento definitivo,  na
conformidade das regras constantes do Termo de Referência.

17.5. Do Pagamento

16.5.1. O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Fundação Estadual de Saúde – FUNESA,
em moeda corrente nacional, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo
do  objeto  licitado,  mediante  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal  devidamente  atestada,
acompanhada da documentação de regularidade fiscal e desde que mantida situação habilitatória
regular. 

17.6 Obrigações da Contratada e Contratante

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

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 

18.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço;

18.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;

18.1.3. Apresentar documentação falsa;

18.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Falhar na execução do contrato;

18.1.7. Fraudar a execução do contrato;

18.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.9. Declarar informações falsas; e

18.1.10. Cometer fraude fiscal.

18.2. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa;



18.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Fundação Estadual de Saúde, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, observada a proporcionalidade e a gravidade da conduta; e

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.

18.4. A multa aplicável será de:

18.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado sobre o valor  correspondente  à  parte  inadimplente,  correspondentes  a  até  30
(trinta) dias de atraso;

18.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total
do contrato, sem prejuízo da aplicação da multa;

18.4.3. 10% (dez por cento):

a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou

c) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço,
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.

18.5.  O valor  da  multa  poderá  ser  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  a  ela  devidos  ou
cobrada judicialmente.

18.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal na FUNESA, ou do primeiro dia útil seguinte.

18.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade,  sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.

18.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a
avença, hipótese em que será aplicada multa ou advertência. 

18.9.  A suspensão e  o  impedimento  são  sanções  administrativas  que  temporariamente  obstam a
participação em licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde;

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e
aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e
atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:



19.1. Este Edital estará à disposição dos interessados na sede da CPL, nos dias úteis, das 07 h às 13
h,  e  na  Internet,  para  download,  nos  endereços  eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br   e  
www.funesa.se.gov.br/     ou através do e-mail: cplfunesa@gmail.com.

19.2. Consultas poderão ser formuladas pelos telefones: (79) 3198-3845 e (79) 9 9191-3740.

19.3. Todas as referências de tempo previstas no Edital e no Aviso de Licitação e feitas na sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa a este Pregão.

19.4. Todas as informações relativas à sessão pública serão registradas em ata divulgada no sistema
eletrônico, podendo a Pregoeira, quando necessário, elaborar Ata Complementar, a ser autuada no
processo administrativo licitatório.

19.5.  É  dado  à  FUNESA o  direito  revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  conveniência  ou
oportunidade, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal n. º 8.666/1993.

19.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

19.7.  É  facultada a  Pregoeira  e  à  Diretora  Geral  da FUNESA, em qualquer  fase da licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

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

19.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

19.10. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Fundação
Estadual de Saúde - FUNESA, com exceção dos prazos em horas previstos neste Edital.

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

19.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
19.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Estado.

19.14. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste
Edital.

19.15. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será transferida para dia e horário definidos pela Pregoeira, comunicando devidamente aos
licitantes do Pregão Eletrônico.

http://www.funesa.se.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


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

19.17.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  Pregoeira  em  conformidade  com  as  disposições
constantes dos Decretos, Leis citadas no preâmbulo deste edital ou decisões dos Tribunais.

19.18. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Aracaju/SE.

19.18. Constitui parte integrante deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Declaração sobre empregados menores;

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo IV – Modelo de Ordem de Fornecimento.

Aracaju/SE, 10 de Setembro de 2020.

BRUNA COSTA SANTANA
                                                     Pregoeira Oficial da FUNESA



 ANEXO I
1. OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  o  registro  de  preços  para  a  aquisição  de

equipamentos de TI, multimídias, acessórios e mobiliários destinados a equipar o Conselho Estadual

de Saúde de Sergipe

2. OBJETIVO

Esta aquisição tem por objetivo fazer investimentos na infraestrutura física do Conselho Estadual de

Saúde, criando condições necessárias para o atendimento a população, equipando-as para executar

com mais qualidade os serviços

3. JUSTIFICATIVA

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) é um órgão colegiado de caráter permanente,

paritário e deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da

política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, conforme prevê a  Lei

Estadual nº 6.300 de 19 de dezembro de 2007 e suas alterações na Lei Estadual 6.826 de 18 de

dezembro de 2009

O Conselho Estadual de Saúde em suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei

nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei

Estadual nº 6.300 de 19 de dezembro de 2007 e suas alterações na Lei Estadual 6.826 de 18 de

dezembro de 2009, é diretriz constitucional que define a participação popular como um dos pilares

da gestão do Sistema Único de Saúde, sendo o CES/SE um órgão colegiado autônomo, deliberativo,

fiscalizador e permanente do Sistema Único de Saúde.

A prerrogativa da instância do Controle Social do Sistema Único de Saúde que detém o CES/SE,

inclusive  de  formulação  e  preposição  de  estratégias  e  apto  a  propor  e  aprovar  diretrizes  para

elaboração do Plano Estadual de Saúde, seja em função das características socioambientais, do perfil

epidemiológico, ou da necessidade de ações e serviços de saúde para a população. Ele também avalia

o modelo estadual de gestão do SUS, fiscalizando a administração do Fundo Estadual de Saúde e

apreciando trimestralmente as suas contas.

O órgão também possibilita a participação da sociedade na gestão do SUS, permitindo que usuários

do sistema integrem o Conselho. O CES ainda acompanha e contribui para o fortalecimento dos

Conselhos Municipais de Saúde.



O  Conselho  Estadual  de  Saúde  é  formado  por  representantes  do  governo,  dos  prestadores  de

serviços,  dos  profissionais  de  saúde e  dos  usuários  do  sistema.  A representação  dos  usuários  é

paritária e diversificada, de modo a permitir que os diversos tipos de organizações – associações de

moradores,  sindicatos,  associações  de  portadores  de  patologias  e  de  deficiências,  movimentos

populares, etc. – possam apresentar suas demandas e fazer suas avaliações sobre a Política de Saúde

desenvolvida no Estado. 

Dessa forma, considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), conforme Decreto nº

7.616,  de 17 de novembro de 2011,  em decorrência  da Doença por  Coronavírus  – COVID -19

(decorrente do SARSCoV-2, novo Coronavírus) e  Decreto Governamental de nº 40.460 de 16 de

março de 2020 que dispõe sobre a decretação de emergência na saúde pública do Estado de Sergipe,

em razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamenta as medidas para

enfrentamento da crise de saúde pública de importância internacional, nos termos da Lei Federal º

13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Portanto  diante  dessa  situação  de  Emergência  na  Saúde  Pública,  o  uso  de  equipamentos  de  ti,

multimídias, acessórios e mobiliários para os membros que compõem o Conselho Estadual de Saúde

do Estado de Sergipe visam a fiscalização e acompanhamentos para contribui com a melhoria dos

serviços de saúde.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.  Proporcionar  todas  as  especificações  dos  equipamentos  à  empresa  Contratada  para  o

fornecimento do objeto desse Instrumento;

2. Comunicar prontamente à empresa Contratada qualquer anormalidade no objeto, podendo

recusar  o  recebimento  dos  materiais,  caso  não  esteja  de  acordo  com  as  especificações  e

condições estabelecidas no presente;

3. Atestar o recebimento dos equipamentos, quando os mesmos estiverem de acordo com o

especificado neste projeto;

4.  Efetuar o pagamento à empresa Contratada, de acordo com o estabelecido no Item 7.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, respondendo civil e criminalmente por

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou



terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à

Contratante;

2. Atender todas as condições descritas no presente termo de referência;

3.  Providenciar a substituição em até 10 (dez) dias úteis dos materiais que não possuírem as

especificações exigidas pela Contratante;

4.  Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do

Contrato;

5.  A Contratada deverá fornecer catálogo, folder e/ou amostras como meio de verificação e

comprovação das especificações solicitadas na descrição dos itens em anexo;

6. Todos os produtos objetos desse pregão deverão ter garantia mínima de um ano, devendo

a Contratada, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos

requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis;

7.  Após o recebimento, todos os equipamentos serão testados de imediato antes a liberação

do pagamento, que ficará condicionado ao perfeito funcionamento do aparelho.

6. RECURSOS

Os recursos a serem utilizados para as aquisições são oriundos do Contrato Estatal firmado entre a

Fundação Estadual de Saúde – FUNESA e a Secretaria Estadual de Saúde – SES.

7. PAGAMENTO

1.  O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta-corrente indicada pelo licitante

vencedor,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  de  entrega  do  material  conforme

especificações  exigidas,  mediante  apresentação  de  Prova  de  Regularidade  com  a  Fazenda

Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal),  Estadual e Municipal, além de Prova de

Regularidade para com o INSS, na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195,

parágrafo 3º, regularidade para com o FGTS, emitido pela CEF, além da Certidão de Débitos

Trabalhistas, expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, devidamente certificadas/atestadas

pelo setor responsável pelo recebimento;

2.  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,



o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  regularização  da  situação  ou  reapresentação  do

documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a FUNESA.

8. ENTREGA DOS PRODUTOS

1.  A entrega dos produtos deverá ser acompanhada e fiscalizada por um servidor designado

pela FUNESA, que deverá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua execução, dando

ciência, sempre que necessário, a contratada e deverá atestar as Notas Fiscais recebidas;

2.  O endereço para entrega é Rua São Cristóvão, nº 1524 – Bairro Getúlio Vargas,

CEP 49.010-380, Aracaju – Sergipe no Almoxarifado Central da FUNESA, no horário das

07:00  às  16:00  horas,  de  segunda  a  sexta–feira,  com  exceção  de  feriados  e  pontos

facultativos, nesta Capital, nas quantidades e prazos estabelecidos;

3.  A fiscalização que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa

a ser CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive prazos

de validade, entrega de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não

implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei

nº 8.666/93, e suas alterações);

4.  O prazo de entrega dos materiais descritos neste projeto é de 20 (vinte) dias úteis, a

contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.

9. ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

A CONTRATANTE rejeitará,  no todo ou em parte,  os bens que estiverem em desacordo com o

descritivo no  anexo I deste Instrumento que trata das especificações  e  quantidades,  ficando

suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Aracaju, 08 de junho de 2020.

PAULINA VILAR CARVALHO
Assessora Pedagógica

Coordenação de Educação Permanente e Pós – Graduação - COEPG
Fundação Estadual de Saúde



ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM
NOME

BÁSICO
DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE

COMPRA
QT

1
Projetor/Datash

ow

Projetor/Datashow com luminosidade  de  no  mínimo 2.500
lúmens, tecnologia DLP, sistema de cores NTSC, NTSC4, 43,
PAL-M, PAL-N, SECAM; resolução de aspecto 4:3; resolução
máxima de 858X600 pixels, taxa de contraste de 800:1, HDTV,
duração  de  lâmpadas,  10000  horas,  entrada  de  vídeo
componente e composto, consumo de 47 W;

UND 2

2

TV
SM
AR
T

LE
D

65"
HD
4K

TV SMART LED 65" HD 4K com Conversor
Digital 3 HDMI 3 ou 2 USB Wi-Fi Bluetooth;

UND 1

3
Máquina

Fotográfica
digital

Máquina Fotográfica digital,  gravação de vídeo FULL HD
(1080p),  compatível  com  cartões  dfe  memória  ultra  high  ,
velocidade (UHS-I) e cartões Eye-Fi, processador de imagem
DIG!C6, monitor LCD tela TFT em cor de cristal líquido com
LCD de painel de toque (tipo capacitivo) 6,  5.6 fps, cartão de
memória  SD/SDXC/SDHC/,  UHS-I;  flash  integrado,  LCD
articulado, resistente a á água, lentes compatíveis EF e EF-S,
cobertura Viewfinder 95% vertical e horizontal a 0; velocidade
do obturador de 1/4000 a 30s; fator de corte/sensor de imagens
(CMOS)  1.6x/APS-C;  número  de  pontos  de  foco  AF de  19
pontos (todos os pontos de AF são de tipo cruz em f/2.8; 24.2
megapixels;

UND 1

4
Pedestal  tipo

girafa
Pedestal  tipo  girafa  (modelo  tripé)  para  microfone  com
cachimbo,

UND 2

5
Gravador de

voz digital
Gravador de voz digital,  icd – PX 470, MP#, USB -  4G e
159 hrs slot e memória,

UND 2

6
Suporte para

Banner 

Suporte  para  Banner  Tripé  de  2,00m  de  altura  em  sua
totalidade.em  alumínio  anodizado  fosco  com  1  haste  com
engate rápido de plástico resistente e base articulada.
Altura  regulada:  de  0,97  m  (fechado)a  2,00  m  (totalmente
aberto) 
Peso:650gr 
Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura 

UND 7

7 Notebook

Notebook  –  Processador  padrão  X86  de  núcleo  duplo  e
tecnologia de 45nm ou a menor; capaz de processar sistemas
operacionais  64  bits  de  mercado;  memória  cachê  de  3MB;
clock  1,  5  Ghz no mínimo;  memória  RAM instalada  de  no
mínimo 6GB funcionando em dual channel; padrão DDR3 –

UND 2



ITEM
NOME

BÁSICO
DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE

COMPRA
QT

1333 ou superior se suportado pelo conjunto; placa-mãe com
relógio  com  calendário  interno  e  memória  CMOS  de
configurações  alimentadas  por  bateria;  suporte  a  sistema
operacional  de 64 bits;  controladora de discos padrão SATA
300  MB/s  em  barramento  PCI;  áudio  com  entrada  para
microfone  externo  e  alto-falante  embutido;  a  placa-mãe  e  a
BIOS  deverão  ser  homologadas  pelo  fabricante  do  modelo
ofertado,  ou seja,  serem fabricadas  e  customizadas  para  sua
linha de equipamentos; chip de segurança de TPM, VERSÃO
1.2  ou  superior  baseado  na  especificação  da  TCPA,
acompanhado do software de configuração e integração com o
sistema  operacional,  contendo  módulo  para  controle  e
configuração do chip TPM; capacidade de redirecionamento do
boot do microcomputador pela rede através de CD-ROM ou
arquivo  de  imagem  no  formato  ISO  (CD  E  DVD  ROOM)
localizados  em  outro  computador  com  acesso  a  interface
remotante;  capacidade  de  permitir  o  acesso  remoto  ao
Microcomputador, mesmo estando desligado ou com o sistema
operacional travado ou inacessível; gerenciamento baseado em
hardware  deve  funcionar  em  modo  gráfico;  mecanismos  de
redução  do  consumo  de  energia  compatíveis  com  o  padrão
ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; deverá
estar  aderente  às  especificações  do  DASH 1.1  e  WS-MAN
definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force); as
funcionalidades  de  gerenciamento  remoto  por  intermédio  de
hardware deverão funcionar em redes seguras 802.Ix (Cisco e
Microsoft NAP); suporte a tecnologia DUAL CHANNEL para
memória RAM; o gerenciamento baseado em hardware deve
suportar  ativação  local  (via  sistema  operacional)  sem  a
necessidade de infraestrutura (DHCP,DNS e Certificado PKI);
BIOS compatível e programável para permitir boot a partir da
USB e unidade DVD; possuir capacidade de “plug & play”;
deverá  possuir  campo editável  para  inserção  de  números  de
patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário;
capacidade de desativar  USB através da BIOS; a  placa mãe
deverá  possuir  o  número  de  série  do  microcomputador
registrado na BIOS; capacidade de acesso à BIOS através de
outro  computador  conectado  na  rede  no  momento  da
inicialização do POST; com recursos de controle de permissão
através de senhas, uma para inicializar o computador e outra
para  acesso  e  alterações  das  configurações  do  programa
“setup”  da  Bios;  Mínimo de  2  (quatro)  interfaces  livres  do
padrão USB 2.0 ou  superior, podendo ser compartilhada (tipo
combo); se o modelo do equipamento ofertado tiver modem 3G
Quadriband interno, poderá ser fornecida no mínimo 3 (três)
interfaces livres, devendo uma delas ser e-SATA ou USB 3.0,
podendo  ser  compartilhada  (tipo  combo);  não  serão  aceitos
adaptadores externos ou hubs; deverá possuir saída HDMI para
monitor externo com suporte para operação simultânea da tela



ITEM
NOME

BÁSICO
DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE

COMPRA
QT

e do monitor  externo;  controladora de som com alto-falante
estéreos com potência mínima total  de 2 watts,  entrada para
microfone e  saída para  fone de ouvido,  ambos integrados  e
localizados na parte frontal ou lateral do chassi; 01(uma) porta
HDMI OU “Dispaly Port” desde que seja acompanhado por
cabo adaptador HDMI; deverá possuir chip de segurança TPM
1.2 integrado na placa; não será aceito solução em slot; deverá
possuir  solução  integrada  ao  gabinete  para  conexão  com
Docking Station; possuir uma (01) leitora de cartão Smartcard
integrada no chassi do equipamento; câmera de vídeo integrada
ao chassi com resolução compatível com o padrão HD 720 ou
superior; dispositivo de armazenamento deverá possuir um (01)
disco  rígido  SATA  com  capacidade  mínima  de  500  GB
(quinhentos  gigabytes);  velocidade  de  rotação  7200  RPM;
deverá  possuir  01  (uma)  unidade  de  DVD+-RW  interna
compatível com o sistema operacional instalado; Interface de
Rede  deve  ser  compatível  com  os  padrões  ethernet,  flash-
ethernet  e  gigabit  ethernet  de  10/100/1000  Mbps
(10baseT/100baseTX/1000baseT),  interface  conector  RJ45,
autosense; interface de rede wireless; deverá possuir interface
de  wireless  integrada;  deverá  possuir  certificação  wi-fi  bg
fornecido  pela  Anatel  que  garanta  a  interoperabilidade  do
adaptador  PCI  com  outros  produtos  compatíveis  com
equipamentos  wi-fi  de  outros  fornecedores;  Segurança  com
tecnologia de criptografia de dados com wi-fi Protected Access
2 (WPA2) e criptografia Advanced Encryption Standart (AES)
DE  128  bits,  e  a  criptografia  de  chave  aberta  wireless
equivalent privacy (WEP) de 40/64-bit e 128-bit que mantém a
privacidade dos dados em transmissão wireless; 802.1x, EAP-
TLS  e  autenticação  PEAP;  deverá  possuir  drivers  de
dispositivos para sistemas operacionais Linux Kernel 2.6.24 ou
superior  e  Windows vista  32/64  bits/Windows  7  32/64  bits;
Vídeo deverá possuir  tela de 15,5 polegadas com tecnologia
em  LED  Backlit;  deverá  possuir  resolução  de  no  mínimo
1360x768; mínimo de 32 bits por dot pich; caso a saída digital
seja do tipo Displayport, o cabo adaptador deverá ser entregue
com  o  equipamento;  tratamento  antirreflexivo,  não  sendo
aceita  a  solução  glare  (brilhante  ou  polida)  ou  adesivos
antirreflexivos; possibilidade de regulagem de ângulo da tela
em relação ao restante do equipamento; Áudio deverá possuir
entrada  para  microfone  e  headphone  ou  do  tipo  COMBO;
deverá  possuir  alto-falantes  estéreos  integrados;  botões  de
controle de volume; Teclado e Mouse – deverá possuir teclado
português  Brasil  (pt-BR);  deverá  possuir  dispositivo  de
apontador integrado do tipo touchpad com dois botões; possuir
um mini  mouse óptico externo especialmente projetado para
notebooks com dois botões, botões de rolagem e conexão por
USB,  devrá  ser  do  mesmo  fabricante  do  notebook;
Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold comprovada
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através  de  atestados  ou  certidões  que  comprovem  que  o
equipamento  é  aderente  ao  padrão  de  eficiência  energética
EPEAT emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;
o equipamento ofertado deverá  constar   Microsoft  Windows
Catalog;  para  o  modelo  ofertado  deverá  ser  comprovada  a
compatibilidade  com  pelo  menos  uma  distribuição  Linux
Kernel 2.6.32 ou superior; certificação FCC classe B -  parte 15
ou similiar  nacional  expedida por  instituição acreditada pelo
INMETRO;  Certificado  emitida  por  órgão  credenciado  pelo
INMETRO  ou  similar  internacional  que  comprove  que  o
equipamento está em conformidade com a norma UL 60950;
Software  e  Aplicativos  –  cada  equipamento  deverá  vir
previamente instalado e licenciado com o sistema operacional
Micorsoft  Windows  10  em  sua  versão  mais  atual;  o
equipamento deve acompanhar Software de gerenciamento das
conexões  existentes;  Todos  os  componentes  utilizados  no
notebook e seus periféricos devem ser novos, sem uso e em
perfeito funcionamento.

8 Computador 

Computador Tipo: Small Form Factor com tecnologia ATX
ouBTX; O cabo/plugue de alimentação deve atender a NBR-
14136; Seleção de voltagem 220-230/110-115V automática; O
equipamento deve estar em conformidade com a Norma IEC
60950 e/ouIEC61000. Botão Liga/Desliga frontal com função
dupla  (Liga/Desliga  eStandby/Sleep);Remoção  da  tampa  do
gabinete sem a utilização de ferramentas não sendo permitido
adaptações; Suporte a dispositivo de segurança física, que im-
peça a violação do gabinete. Sistema Board e Processador :
Clock do processador com o mínimo de 2.4Ghz; Clock do pro-
cessador com o mínimo de 2.4Ghz; Processador com no míni-
mo 4 núcleos; Clock do processador com o mínimo de 2.4Ghz;
Memória Cache com o mínimo de 3MB;’ Recurso de shutdown
automático em caso de temperatura elevada; Instruções compa-
tíveis com SSE3 ou superior;  Mínimo de 01 (um) slot de me-
mória livre; Mínimo de 4 GB de memória DDR4 ou superior
expansível até 16GB; Controladora do tipo Serial ATA II; TPM
1.2 ou similar integrado a placa-mãe; Placa-mãe do mesmo fa-
bricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no
mercado,  a ser  verificada com fornecimento de amostra. Se-
tup :  ROM tipo Flash (atualizável);  Setup com suporte para
Salvar e Restaurar configuração CMOS/BIOS (CMOSArchive
and  CMOS  Restore);  Controle  de  habilitar/desabilitarportas;
Suporte a boot  (inicialização) remota do sistema operacional
pela rede,  USB; Conformidade ACPI para gerenciamento de
consumo de energia e DMI (SMBIOS) para gerenciamento de
sistema; Deverá ser em nome do mesmo fabricante do equipa-
mento ofertado ou customizado para o fabricante,  em portu-

20
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guês ou inglês;      
Segurança: Senhas  distintas  para  administrador  (Acesso  ao
Setup) e usuário (inicializaçãoda máquina); Alerta de alteração
na configuração física das memórias(remoção/troca); Suporte
para uso de cabo detravamento; Os microcomputadores oferta-
dos deverão possuir certificação INMETRO ou EPEAT GOLD
ou SILVER comprovada através da apresentação de cópia au-
tenticada.  Controle  de  Inventário:  Etiqueta  eletrônica  em
CMOS/BIOS para cadastrar informações de propriedade e in-
ventário; Identificação de Número de Série, Modelo e Fabri-
cante para Sistema; Revisão daSystem Board e da ROM. In-
terfaces:  04  (quatro)  USB  3.0;  01  (uma)  porta  GIGABIT
ETHERNETRJ-45; 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma)
saída para fones de ouvidos; 02 (duas) porta de vídeo VGA,
HDMI ou DVI; Caso as portas sejam Display Port deverá ser
entregue adaptadores para cada porta.  Controladora de Áu-
dio:  Controladora  de  áudio  integrada  que  suporta  o  padrão
AC’97 audio CODEC ou padrão HD Áudio; Auto-falante Inte-
grado ou caixa de som com padrão USB (sem uso de alimenta-
ção  externa)  do  mesmo  fabricante.Controlador  Gráfico  on
Board: Acelerador  gráfico  3D  compatível  com  DirectX  e
OpenGL, Padrão VGA, com mínimo de 256MB DDR, ou su-
perior.Interface  de  Rede:  Interface  de  rede  GEthernet
100/1000MB/s;  Conformidade  com  padrões  IEEE  802.3,
802.3ucompliant;Suporte(wake-on-lan);Led’s Integrados (indi-
cando velocidade, link eatividade).
Interface Wifi integrada 802.11 b/g/n com antena;
 Armazenamento: A capacidade de unidade de armazenamen-
to de 500 Gigabytes;Suporte a tecnologia SMART (Self-Moni-
toring, Analysis and ReportingTechnology);Interface tipo Seri-
al ATA III 3.0 ou superior.Mouse e Teclado: Mouse óptico do
mesmo fabricante do equipamento, com 02 (dois) botões pa-
drão da indústria  atual,  acrescido de um terceiro botão com
funcionalidade de rolagem (Scroll)e padrão de cor do micro-
computador;Teclado padrão ABNT variante  2 (padrão portu-
guês brasileiro) do mesmo fabricante do equipamento, com no
mínimo 107 teclas incluindo teclas especiais para o MS Win-
dows e leds indicativos para Num Lock, Caps Lock e Scroll
Lock, Conector USB;
Monitor: Tela: LCD/LED tamanho mínimo de 19,5 polegadas;
Resolução:  Mínima  resolução  do  display:  1600x900wides-
creen;Ângulo de visão mínimo: 140º H e 120ºV; Contraste no
mínimo estático:1000:1;Brilho no mínimo: 250cd/m2;
Suporte a Cores: mínimo 16.2 Mcores;Tempo de Resposta me-
nor  ou  igual:  8ms;  Economia  de  Energia  :  EPA  Energy
Star;ETC:VCCI;Do  mesmo  fabricante  do  computador;  Da
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mesma cor do gabinete do computador; Gerenciamento:
1. O fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na Internet ou
em CD-ROM um softwarede gerenciamento para os  equipa-
mentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes caracte-
rísticas e funções: A arquitetura deverá cliente - servidor, isto é,
o software de gerenciamento deverá estar instalado num servi-
dor e nos clientes deverá estar instalado um agente.A console
de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim seja possí-
vel realizar o gerenciamento de qualquer ponto.Deverá ser ca-
paz de realizar inventário dos equipamentos, coletando detalha-
das do hardware tipo do processador, memória, HD, numero de
série do equipamento e tipo do sistema operacional. Monitora-
mento da “saúde” do equipamento, no mínimo deverá detectar:
alteração de configuração de memória e disco rígido, alteração
na  temperatura  do  gabinete;  Diagnóstico  remoto,  deverá  ser
possível  realizar  algum  tipo  de  diagnostico  remotamente;
Softwares: Sistema operacional microsoft windows 10 profes-
sional  64  bits  (portugues)  +  cdrecovery  ou  superior,  idioma
português Brasil, com a respectiva licença de uso, pré instalado
na partição principal; Recursos de restauração do equipamento
(obrigatoriamente do mesmo fabricante do equipamento oferta-
do) para versão original de fábrica com sistema operacional,
utilitário de diagnostico e device drivers;O sistema de recupe-
ração/restore deverá ser  através de mídia CD ROM ou DV-
DROM, não sendo permitido uso de partição do Disco Rígido
para este recurso; Deverá vir  com as Mídias de recuperação
para o sistema operacional; Compatibilidades e Certificados:
Suporte a Windows10; Suporte a Plug andPlay; Conformidade
com  ROHS  Compliance  (Restriction  of  Certain  Hazardous-
Substances,  Restrição  de  Certas  Substâncias  Perigosas);  O
equipamento proposto deverá constar na lista de compatibilida-
de Microsoft Windows Catalogo (HCL)Certifcado de compati-
bilidade de hardware da Microsoft Windows 10;O fabricante
ou integradora no Brasil deverá possuir Certificado da sérieI-
SO-9001-2008;  O  fabricante  deverá  possuir  Certificação
Microsoft Gold Partner em seu nome.Comprovação de que o
fabricante ou integradora no Brasil consta na lista deempresas
incentivadas pela Lei de informática Nº 8248/91 alterada pela
Lei Nº 10.176/01 (PPB – Processo ProdutivoBásico).
Confiabilidade, Garantia, Suporte, Serviços de Assistência
Técnica e Prazos:
Deverá ser apresentado carta de solidariedade ou termo
de responsabilidade emitido pelo próprio fabricante dos
equipamentos, declarando que:

 A empresa licitante é revenda autorizada para os equi-
pamentos propostos;

 Possui Assistência técnica credenciada na região me-
tropolitana  de  Aracaju-Se,  fazendo  a  indicação  dos
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mesmos;
 Garantia  de  hardware  do  fabricante  de  36  (Trinta  e

Seis) meses. On Site em Aracaju. Cobertura: 9x5 - De
segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, no horário
de 8hsàs 17h com tempo máximo de resposta aos cha-
mados abertos para o próximo dia útil;

A entrega dos equipamentos deverá ser realizada em até 30
(trinta) dias corridos após o a assinatura do contrato. Disponi-
bilidade de site  na WEB (indicar  endereço)  para  Suporte  e
transferência de arquivos de configuração (Devices Drivers e
novas versões de ROM e softwares do equipamento).A garan-
tia on-site deverá ser executada diretamente pelo próprio fa-
bricante ou rede de assistência técnica autorizada pelo fabri-
cante. Equipamentos defeituosos, em período de garantia, de-
vem ser substituídos de 3(três) dias uteis a partir da abertura
do chamado.
Documentação obrigatória no ato da habilitação: Catálogo
oficial do fabricante onde se poderão conferir todas as ca-
racterísticas exigidas para o item; O licitante deverá infor-
mar exatamente o modelo de equipamentos ofertados os
catálogos  devem obrigatoriamente  ser públicos,  ou  seja,
devem estar publicados no website do fabricante;
Todos  os  produtos  ofertados  pelo  licitante  são  de  sua
fabricação (própria ou OEM), que a configuração ofertada pelo
licitante  é  totalmente  funcional,  que  todas  as  condições  de
garantia neste edital serão de responsabilidade dele, mesmo
que  a  licitante  esteja  impossibilitada  de  cumprir  suas
obrigações.

9 Beliches

Beliches -  estrutura  em madeira  maciça  100% Pinus  Taeda;
acabamento verniz  fosco;  dimensões internas:  190 x 90 cm;
capacidade peso suportado 200 kg; dimensões Altura: 160 cm,
Largura: 90 cm, Comprimento: 190 cm;
Acompanha colchão D45 (altura:  18cm x Largura:  78cm x
Profundidade: 188cm) com capacidade para 180kg
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         Anexo II 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,  inscrito  no  CNPJ
nº  ............................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o
Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5
do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data.

________________________________________
(Representante legal)



   Anexo III – Modelo de Proposta Comercial

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL     
     

Razão Social da Licitante: ___________________________________________.
CNPJ: ___________________________________________________________.
Endereço:________________________________________________________.
CEP ____________________________________________________________.
Telefone: _______________; E-mail : _______________

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a
solução proposta,  incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais,
expressos em reais (R$).

LOTE ITEM DESCRIÇÃO e
ESPECIFICAÇ

ÃO

MARCA UNIDADE QUANTIDA
DE

PREÇO (R$)

  Unitário Total

1
01

GARANTIA:  A licitante  DECLARA que  o  prazo  de  GARANTIA total  de  funcionamento  em
condições adequadas de uso, será de 12 (doze) meses consecutivos para os bens ofertados, após data
de recebimento definitivo dos bens, incluindo fornecimento de mão de obra e quaisquer peças ou
componentes necessários ao perfeito funcionamento do objeto, sem custos adicionais, excetuando-se
casos fortuitos, de força maior, acidentes e mau uso da Administração. 

CONDIÇÕES  DE  ENTREGA E  PAGAMENTO:  A licitante  DECLARA que  acatará  todas  as
condições de entrega e pagamento previstos no edital, no termo de referência e no Termo de Garantia
do produto.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da abertura deste Certame.

CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX.
Declaro:
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos
sociais,  encargos  fiscais,  desembaraço  aduaneiro,  encargos  previdenciários  e  quaisquer  outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Local e data
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa).



Anexo IV – Ordem de Fornecimento

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE  CNPJ nº. 10.437.005/0001-30
Endereço: Travessa Basílio Rocha, n.º 33, Bairro: Getúlio Vargas, CEP: 49055-100, Aracaju/SE

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-
xx. END:  xxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro: xxxxxxxx. Cep: xxxxxxxxx

LOCAL PARA ENTREGA:   Rua São Cristóvão, nº 1524 – Bairro Getúlio Vargas – CEP 49.010-  
380, Aracaju/SE

Encaminhamos a presente ORDEM DE FORNECIMENTO para que se inicie a sua execução,
referente  fornecimento  de  material  xxxxxxxxxx,  conforme  xxxxxxxxxxxxx  n°  xx/2020,  estando
devidamente garantido o pagamento após a sua definitiva conclusão. 
          O prazo de entrega dos materiais é de até 20 (vinte) dias úteis, a contar da entrega da Ordem
de Fornecimento;

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT UND MARCA
VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

TOTAL GERAL ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) R$ xxxx,xx

Aracaju/SE, xx de xxxx de 2020

      Lavínia Aragão Trigo de Loureiro                                   Fernando José Chagas Júnior
                           Diretora Geral                                                Diretor Administrativo e Financeiro 
   Fundação Estadual de Saúde - FUNESA                  Fundação Estadual de Saúde – FUNESA
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