
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020

PROCESSO N°: 791/2020-COMPRAS.GOV-FUNESA 

                                
ELABORAÇÃO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO:
Escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  aquisição  de  equipamentos  para
registro de imagens em foto e vídeo, para atender as necessidades da Fundação
Estadual  de  Saúde  (Funesa)  conforme  especificações  e  quantitativos
estabelecidos no Edital e seus anexos.

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
 13/11/2020 às 09:30:00 
Horário de Brasília/DF

INÍCIO DA DISPUTA
 13/11/2020 às 10:00:00
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 8839-1553
→ 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 
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http://www.licitacoes-e.com.br/


EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FUNESA Nº 17/2020

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  039/2020  e  sua  Pregoeira,  designada  pela  Portaria  nº  043/2020,
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: 13/11/2020

HORÁRIO: 10:00 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 a aquisição de equipamentos
para registro de imagens em foto e vídeo, para atender as necessidades da Fundação Estadual
de  Saúde  (Funesa)  conforme  especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no Edital  e  seus
anexos.

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.

http://www.licitacoes-e.com.br/


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.

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.
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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.

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.

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


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
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

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


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;

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. A Contratada deverá 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 E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte
e quatro) 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, no mínimo, 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 nre 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.

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


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.

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, 30 de Outubro de 2020.

BRUNA COSTA SANTANA
                                                     Pregoeira Oficial da FUNESA



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do objeto.

1.1  Aquisição  de  equipamentos  para  registro  de  imagens  em  foto  e  vídeo,  para  atender  as
necessidades  da  Fundação  Estadual  de  Saúde  (Funesa)  conforme  especificações  e  quantitativos
estabelecidos neste projeto.

2. Da justificativa.

2.1 Os equipamentos descritos neste  projeto básico tem como finalidade prover as necessidades de
aparelhamento  para  o  setor  de  comunicação  audiovisual  da  Funesa,  que  por  sua  vez  é  o  setor
responsável por produzir fotos e vídeos de ações, além do desenvolvimento de campanhas e eventos
realizados pelas coordenações e setores de trabalho da Fundação. Os conteúdos gerados com esse
material  permitirão  a  intensificação  da  produtividade  de  materiais  audiovisuais,  voltados  a
informação e orientação de serviços e unidades desta Fundação, no que diz respeito as boas práticas
de higiene e contenção da contaminação pela infeccção da Covid-19. Atividades como campanhas
publicitárias, vídeos institucionais e tutoriais de prevenção ao coronavírus e outras doenças como
dengue e chikungunya, terão maior visibilidade, além de facilitar o aprimoramento nas atividades de
instrução e suporte aos setores de Educação Permanente.

3. Das definições.

3.1 Considera-se CONTRATANTE o ente promotor deste objeto, ou seja, a Fundação Estadual de
Saúde (Funesa).

3.2 Considera-se CONTRATADA a empresa e/ou sociedade empresária que atender e cumprir com
os trâmites inerentes ao objetivo deste termo.

3.3  Entende-se  como  FISCALIZADOR,  aquele  que  for  devidamente  designado  pelo
CONTRATANTE para, nos termos do ajuste contratual e demais dispositivos deste termo, fiscalizar
os procedimentos inerentes ao fornecimento dos devidos equipamentos em questão.

4. Das especificações.

LOTE Quantidade Especificações
01 01 >>> CÂMERA (SOMENTE CORPO)

Tipo
Sensor CMOS

Total de Pixels
Aprox. 24.2 Megapixels



Pixels efetivos
Aprox. 25.8 Megapixels

Aspect Ratio
3:2 (Horizontal: Vertical)

Sistema de Cor do Filtro
Filtros de cores primárias RGB

Visor Articulado

Saída para fone de ouvido para monitoramento de captação de áudio

Filtro "Low-Pass"
Posição fixa em frente ao sensor

Recursos contra poeira
(1) Unidade de sensor Auto Limpante
- Remove a poeira aderida ao filtro "Low-Pass"
- Execução automática de auto-limpeza (leva aprox. 2 seg.) ao ligar e 
desligar a câmera.

(2) Eliminação de dados de poeira aderida
- As coordenadas de poeira aderida ao filtro low-pass são detectadas por 
um disparo teste e aplicadas às imagens subsequentes.
- As informações das coordenadas de poeira aplicadas às imagens são 
usadas pelo software EOS para apagar os pontos de poeira 
automaticamente.

Formato de gravação
Em conformidade com Design Rule for Camera File System 2.0 and 
EXIF 2.3

Formato da Imagem
Fotos: JPEG, RAW (14 bit - Original da Canon), M-RAW, S-RAW, 
RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-RAW+JPEG

Vídeos: MOV (Full HD: MPEG4 AVC/H.264*; Áudio: Linear PCM), 
MP4 (Vídeo: MPEG4 AVC/H.264*; Áudio: AAC) * Taxa de bits (média)
variável

Tamanho do Arquivo
3:2 Proporção da Tela
Grande: 24.0 Megapixels (6000 x 4000)
Médio: Aprox. 10.6 Megapixels (3984 x 2656)
Pequeno 1: Aprox. 5.9 Megapixels (2976 x 1984)
Pequeno 2: Aprox. 2.5 Megapixels (1920 x 1280)
Pequeno 3: Aprox. 0.35 Megapixels (720 x 480)



RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000)
mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 3000)
sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000)

4:3 Proporção da Tela
Grande: Aprox. 21.3 Megapixels (5328 x 4000)
Médio: 9.5 Megapixels (3552 x 2664)
Pequeno 1: Aprox. 5.3 Megapixels (2656 x 1992)
Pequeno 2: Aprox. 2.2 Megapixels (1696 x 1280)
Pequeno 3: Aprox. 0.31 Megapixels (640 x 480)
RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000)
mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 3000)
sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000)

16:9 Proporção da Tela
Grande: Aprox. 20.2 Megapixels (6000 x 3368)
Médio: Aprox. 8.9 Megapixels (3984 x 2240)
Pequeno 1: Aprox. 5.0 Megapixels (2976 x 1680)
Pequeno 2: Aprox. 2.1 Megapixels (1920 x 1080)
Pequeno 3: Aprox. 0.29 Megapixels (720 x 408)
RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000)
mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 3000)
sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000)

1:1 Proporção da Tela
Grande: Aprox. 16.0 Megapixels (4000 x 4000)
Médio: Aprox. 7.1 Megapixels (2656 x 2656)
Pequeno 1: Aprox. 3.9 Megapixels (1984 x 1984)
Pequeno 2: Aprox. 1.6 Megapixels (1280 x 1280)
Pequeno 3: Aprox. 0.23 Megapixels (480 x 480)
RAW: 24.0 Megapixels (6000 x 4000)
mRAW: 13.5 Megapixels (4500 x 3000)
sRAW: 6.0 Megapixels (3000 x 2000)

As imagens JPEG são geradas na proporção que foi definida.
As imagens RAW são geradas em [3: 2] e a proporção do conjunto é 
acrescentada.

Perfil de Cor
sRGB, Adobe RGB

Estilo da Fotografia
Auto, Padrão, Retrato, Paisagem, Detalhes Finos, Neutro, Fiel, 
Monocromático, Definição do Usuário 1-3.
* Nos modos da Zona Básica, o Estilo de Imagem é definido como 
""Auto"" automaticamente.
* Nos modos da Zona Criativa, é possível selecionar ou configurar o 
Estilo de Imagem.



[Auto] é a configuração padrão para [Def. usuário 1-3]

Configurações
Auto, Luz Diurna, Sombra, Nublado*, Luz de Tungstênio, Luz 
Fluorescente Branca, Flash, Personalizado, Configuração da Temperatura
de Cor.
* Efetivo também em Crepúsculo e Por do Sol

Balanço de Branco Automático
Opção entre Prioridade de Ambiência e Prioridade de Branco

Compensação de Temperatura de Cor
Azul / âmbar: ±9 níveis
Magenta / Verde: ±9 níveis
*Correção baseada na temperatura de cor do balanço de branco ativa

Transmissão de Informação de Temperatura das Cores
Fornecido

Tipo
Visor ótico do tipo Pentaprisma ao nível dos olhos

Cobertura
3:2 - aprox. 100% na vertical e na horizontal
4:3 - aprox. 100% na vertical e 97% na horizontal
16:9 - aprox. 97% na vertical e 100% na horizontal
1:1 - aprox. 100% na vertical e 96% na horizontal
(considerando distância mínima de visão de aprox. 22mm)

Magnificação
Aprox. 0.95x (com lente 50mm em infinito, -1m-1) / Ângulo de Visão de 
28.3°

Distância mínima de visão (Eye Point)
Aprox. 22mm (a -1m-1 do centro ótico da lente)

Correção de Dioptria
Ajuste de dioptria de -3.0 a +1.0m-1

Tela de Focagem
Fixa

Informações do Visor
Visualização de informações com o LCD

Modo de seleção da área de AF
Informação do ponto de AF
Área da moldura de AF



Ponto de medição circular
Nível eletrônico
Grade
Linha de aspecto (4:3, 16:9, 1:1)
Detecção de luz intermitente
Símbolo de advertência

Você pode definir se deseja exibir ou ocultar [Nível Eletrônico], [Grade] 
e [Detecção de Luz Intermitente].

Pré-visualização da Profundidade de Campo
Fornecido

Tipo
Sistema TTL secundário de detecção de diferença de fase na formação de
imagem com sensor CMOS de AF dedicado.

Modos de Focagem
Autofoco
One-Shot AF
Al Servo AF Preditivo (Al Servo AF III+)
AI Focus AF
Alterna entre One-Shot AF e AI Servo AF automaticamente.

Foco manual

Seleção de Pontos AF
Seleção Manual: 1 ponto AF
A marca de verificação não pode ser removida desta opção.

Seleção Manual da Zona: Zone AF
Todos os pontos AF divididos em nove zonas de focagem.

Seleção Manual da Zona: Ampla Zona AF
Todos os pontos AF divididos em três zonas de focagem.

Seleção Automática: 45 pontos de AF

Auxiliar AF
Disparo intermitente do flash embutido
Alcance efetivo: Aprox. 4,0 m do centro, aprox. 3,5 m da área periférica

* Com um Speedlite EOS dedicado encaixado, a luz auxiliar de AF do 
Speedlite é emitida em seu lugar.

Modos de Medição
Medição de 63 zonas (18x12) com sensor de medição RGB+IR de 
aproximadamente 7.560 e de abertura total TTL Os seguintes modos de 



medição selecionáveis:
(1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF)
(2) Medição parcial na região central visor ótico (aprox. 6,0% do visor 
ótico)
(3) Medição pontual (aprox. 3,8% do visor ótico)
(4) Medição média com predominância ao centro

Intervalo de Medição
EV 1-20 (em temperatura ambiente, ISO 100, com medição avaliativa)

Compensação de Exposição
Manual: ±5 pontos em incrementos de 1/3 ou 1/2 ponto.
AEB: ±3 pontos em incrementos de 1/3- ou 1/2 ponto*.
Indicado em até ±3 pontos na tela LCD e no visor ótico.

Bloqueio AE
Bloqueio automático de AE
No modo One-Shot AF com medição matricial, o bloqueio AE tem efeito 
quando o foco é alcançado.

Bloqueio manual de AE
Nos modos P, Av, Tv e M, habilitado com o botão de bloqueio de AE. 
(Pressione novamente para atualizar)
Habilitado em todos os modos de medição.

Tipo
Obturador vertical mecânico do tipo plano com velocidade controlada 
eletronicamente.

Velocidade do Obturador
1/8000 até 30 seg., Bulb (Faixa de velocidade total do obturador. O 
intervalo disponível varia conforme o modo de disparo), X-sync em 
1/250 seg. Controle da faixa de velocidade do obturador pode ser 
definida.

Disparador
Disparador suave eletromagnético

Temporizador
10 seg ou 2 seg de atraso
Tempo de Liberação do Obturador
1. Durante SW-1 ON, intervalo de tempo entre SW-2 ON e início da 
exposição: Aprox 0,06 seg.
2. O intervalo de tempo entre SW-1 / SW-2 ON simultâneo e início da 
exposição: Aprox. 0,14 seg.
* Intervalo de tempo de liberação do obturador poderá ser maior durante 
o disparo silencioso e disparo em modo Live View.



Tipo
Flash pop-up embutido, retrátil, de acionamento automático e 
posicionado próximo ao pentaprisma.

Sistema de Medição do Flash
Flash automático E-TTL II com todos os Speedlites EX

Número Guia
Aprox. 12m (em ISO 100)

Cobertura do Flash
Até aprox. 17 mm de distância focal (equivalente a aprox. 28 mm em 
formato 35 mm)

Bloqueio FE
Fornecido

Compensação de Exposição do Flash
±3 pontos em incrementos de 1/3- ou 1/2-pontos

Modos de Acionamento
Disparo Único
Disparo Contínuo de alta velocidade
Disparo contínuo de baixa velocidade
Disparo único silencioso
Disparo contínuo silencioso
Temporizador/controle remoto de 10 seg
Temporizador/controle remoto de 2 seg

Velocidade do Disparo Contínuo
Disparo contínuo de alta velocidade: aprox. 7.0 fps

*Na velocidade 1/500 seg ou superior e na abertura máxima (varia 
dependendo da lente utilizada), Modo anti-flicker desabilitado, com 
bateria LP-E6N totalmente carregada e em temperatura ambiente (23°C).
*Com o modo de AF em Disparo Único e estabilizador de imagem 
desligado, usando as lentes EF 300mm f/4L IS USM e EF 28-135mm 
f/3.5-5.6.

Sequência Máxima
Disparo contínuo de baixa velocidade: Máx. aprox. 3.0 fps
Disparo contínuo silencioso: Máx. aprox. 3.0 fps

Formato de Arquivo
MOV:
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264
*Taxa de bits (Média) variável



Áudio: PCM Linear

MP4:
Vídeos: MPEG-4 AVC/H.264
*Taxa de bits (Média) variável
Áudio: AAC

Tempo do Disparo Contínuo
Tempo de filmagem contínua em MOV

Taxa de bits MP4 indica apenas a saída de vídeo, áudio não está incluído.
Com MOV e MP4, se o tempo de gravação atingir 29 min. 59 seg., a 
gravação do filme para automaticamente.
Com MOV e MP4, a gravação de filme não para automaticamente 
mesmo se o tamanho do arquivo atingir 4GB.

Focagem
Dual Pixel CMOS AF
* Contraste AF não é possível. Foco manual * amplia a imagem 5x ou 
10x e foca manualmente (não é possível durante a gravação de filme).

Compensação de Exposição
± 3 pontos em incrementos de 1/3 ou 1/2 ponto
Como para fotos: ± 3 pontos

Tipo
Visor LCD, TFT colorido - ARTICULADO

Tamanho do Monitor
Wide 3,0 pol. (relação de aspecto de tela de 3:2)
Aprox. 3,03 pol. na diagonal

Pixels
Aprox. 1.040.000 pontos

Cobertura
Aprox. 100%
Ângulo de visão: aprox. 170° vertical e horizontalmente
Controle de Brilho
Ajustável a um de sete níveis

Idiomas da Interface
25 idiomas (Inglês, alemão, francês, holandês, dinamarquês, português, 
finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, etc).
DPOF
Compatível com DPOF versão 1.1
Funções de Personalização
26 funções personalizadas são configuráveis.



Configurações do Usuário
Funções podem ser atribuídas aos seguintes botões:
Botão do obturador parcialmente pressionado
Botão AF-ON
Botão de bloqueio AE
Botão de profundidade de campo
Botão Af Stop da Lente
Botão SET
Seletor principal
Seletoe de controle rápido
Multicontrolador

Registro Meu Menu
Até seis opções de menu (abas) e funções personalizadas podem serem 
registradas.
Até cinco abas de Meu Menu podem ser adicionadas.

Saída USB
SuperSpeed USB (USB 2.0)
- Para comunicação com PC
- Para conexão com GP-E2
- Para conexão com Connect Station

Saída de Vídeo
HDMI do tipo C (resolução muda automaticamente)
* O vídeo não é exibido a menos que seja definido formato de vídeo 
apropriado para as definições da TV conectada (NTSC ou PAL).

Bateria
Bateria LP-E6N (LP-E6)
Quando usada uma empunhadura de bateria, podem ser instaladas duas 
unidades de bateria LP-E6N (LP-E6) ou seis pilhas AA/R6.

Número de Disparos
Disparos através do visor: aprox. 960 disparos (em temperatura 
ambiente)
Disparos através do visor: aprox. 860 disparos (em baixa temperatura)
Disparos pelo modo de visualização direta: aprox. 300 disparos (em 
temperatura ambiente)
Disparos pelo modo de visualização direta: aprox. 270 disparos (em 
baixa temperatura)
Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 50 min (em temperatura 
ambiente)
Tempo de Gravação de Filmes: aprox. 1 h 40 min (em baixa temperatura)

Nível da Bateria
Verificação do nível de bateria automática ao ligar a câmera. O nível da 



bateria é indicado em 6 níveis. O nível é exibido no LCD e no visor 
ótico.
Quando usada a empunhadura de bateria com pilhas AA/R6, o nível de 
bateria é indicado em quatro níveis.

Economia de Energia
A câmera desativa após determinado período sem uso, conforme pré-
configuração (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min ou desativado).

Data/Hora Bateria
Bateria secundária integrada.
Mantém data/hora por aprox. 3 meses quando totalmente carregada.
Tempo de recarga: Aprox. 8 h. para ser capaz de manter a data/hora certa 
por um mês após a exaustão energia da bateria principal.

Tempo de Inicialização
Aprox. 0,16 seg. (baseado no padrão CIPA)
*Excluindo o tempo de reconhecimento de legitimidade (bateria Canon 
legítima) e da instalação da bateria.

Peso aprox.
Aprox. 730 g (padrão CIPA)
Aprox. 650 g (somente corpo)

Deverá incluir os seguintes itens:

- Corpo 80D
- Bateria LP-E6N
- Carregador de Bateria LC-E6
- Alça de Pescoço 
- Moldura do Visor Ocular
- Guia Básico
- Certificado de Garantia
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>>> LENTE   24-105 f/4  

- Comprimento Focal: 24-105 milímetros
- Abertura máxima:  f/4
- Camera Tipo de Montagem: EF
- Compatibilidade de Formato: Full Frame e Aps-c
- Distância Mínima de Foco: 0.45
- Design ótico: 17 elementos em 12 grupos
- Estabilização de Imagem: Sim
- Auto-foco: Sim
- Diâmetro do Filtro: 77 mm
- Dimensões aproximadas 83,5 x 118mm
- Peso aproximado: 795 g
- Focagem: USM



Deverá incluir os seguintes itens:

- Lente 
- Tampa Frontal
- Tampa Traseira
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>>> LENTE 10-18MM f/4.5-5.6

- Distância Focal (Lente): 10-18mm
- Lente por Utilização: Arquitetura, Paisagens
- Fator F-stop: f/4.5-5.6
- Lente Tipo Grande Angular
- Design ótico: 14 elementos em 11 grupos
- Diâmetro do Filtro: 67mm
- Fisheye: Não
- Peso aproximado: 240g
- Estabilizador de imagem: Sim
- Sistema de foco: STM

Deverá incluir os seguintes itens:
- Lente 
- Tampa Frontal
- Tampa traseira contra poeira
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>>> Lente 18-35mm f/1.8 

compatível com sensor APS-C 

- Comprimento focal da Lente:18-35 milímetros
- Abertura Máxima:f/1.8
- Abertura mínima:f/16
- Montagem de Lente: compatível com Canon EF-S
- Formato compatível: sensor APS-C
- Ângulo de Visão:73.8° - 42.2°
- Distância Mínima de Foco: 27.94 cm
- Escala de reprodução máxima 1:4
- Lâminas de diafragma:9
- 17 Elementos em 12 Grupos
- Auto-foco: sim
- Filtro : 72 mm
- Peso aproximado: 811g

Itens Inclusos:
- Lente  
- Para-sol de lente tipo pétala
- Capa de lente dianteira
- Capa da lente traseira



- Bolsa
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>>>Lente 50mm f1.4

- Alcance Focal & Abertura Máxima: 50mm 1:1.4
- Construção da Lente: 7 elementos em 6 grupos
- Ângulo de Observação Diagonal: 46°
- Compatibilidade de formato: 
Full-Frame Sensor Digital – também compatível com uso no sensor APS-
C
- Autofoco: Sim
- Ajuste do Foco: Sistema de extensão linear total com USM
- Distância Focal mais Próxima: 0.45m/1.5 pés
- Tamanho de Filtro: 58mm
- Peso (Aproximados): 290g

Itens Inclusos:
- Lente 
- Tampa Frontal 
- Tampa traseira contra poeira
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>>>MICROFONE LAPELA S/ FIO

- Transmissão sem fio: wireless - Digital 2.4 GHz
- Alcance de operação: aproximadamente 70 metros
- Máximo de sistema por setup: 8
- Alcance dinâmico: 100 dBA (Microfone Embutido)
- Criptografia: 128-Bit
- Bateria interna recarregável

RECEPTOR:
- Número de canais: 1
- Saída: Áudio TRS P2
- Faixa de ganho: 0 a -12 dB (6 dB Steps)
- Level de saída de áudio: +3 dBu
- Porta USB: Tipo C (alimentação)
- Alimentação: Bateria interna ou alimentação via USB
- Duração da bateria: 7 horas
- Peso: 31 g

TRANSMISSOR:
- Entradas: P2 TRS
- Faixa de frequência: 20 Hz a 20 kHz (depende do microfone)
- Alimentação: bateria interna ou porta USB Tipo-C
- Duração da bateria: 7 horas



- Porta USB: Tipo C (alimentação)
- Peso: 31 g

MICROFONE EMBUTIDO:
- Mono
- Omnidirecional
- Faixa de frequência: 50 Hz a 20 kHz
- Máximo SPL: 100dB SPL

ITENS INCLUSOS POR UNIDADE:
01 microfone lapela Wireless (kit transmissor e receptor)
Compacto  (2.4 GHz);
02 Deadcat;
01 Bolsa para armazenamento;
01 Cabo SC2 P2/P2
02 Cabos USB-A / USB-C
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>>>ILUMINAÇÃO EM LED

- Temperatura de cor (sem filtro): 3200k à 5500k
- Pode ser montado na sapata da DSLR ou em tripé de iluminação 
(ambos inclusos).
- Função de ajuste fino de intensidade da luz.
- Deverá acompanhar filtro difusor, filtro azul e filtro âmbar.
- Quatro abas dobráveis com superfície prateada refletiva na parte frontal 
para auxiliar no rebatimento de luz e redução de sombras.
- Alimentado por bateria recarregável do tipo NP-F970 de longa duração 
ou cabo AC (ambos inclusos).
- Fonte de Luz: 300 lâmpadas de LED.
- Tempo de vida útil aproximado: 50.000 horas.
- Iluminação aproximada: 2280 LM
- Potência aproximada: 20W

Deverá incluir os seguintes itens:

- 1x Iluminador de LED
- 1x Tripé de iluminação (alt mínima aprox. de 1,80m)
- 1x Filtro Difusor (branco/transparente)
- 2x Filtro de Correção (um na cor laranja e um azul)
- 1x Cabo de alimentação de energia



- 1x Adaptador para sapata de câmera
- 1x Suporte para iluminador
- 1x Handgrip
- 1x Bateria NP-F970 (longa duração)
- 1x Carregador para Bateria NP-F970
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>>>CARTÃO DE MEMÓRIA

- Extreme - Classe 10
- Capacidade de armazenamento: 64GB
- Velocidade mínima 150MB/s
- Série ouro
- Cartão SDXC
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>>>TRIPÉ PARA CÂMERA

- Cabeça 100% hidráulica para vídeo
- Travas de inclinação (tilt)
- Rotação (pan) de 360º com trava
- Com Plate deslizante QR11
- Altura mínima aproximada: 86 cm
- Altura máxima aproximada: 1,85 cm
- Seções de perna: 3
- Peso suportado pelo tripé: 5kg
- Sistema de pés de borracha anti-derrapante com ponteiras de aço 
diferenciado.
- Nivelamento da cabeça com ballhead
- Rosca para fixação da câmera padrão DSLR
- Nível de bolha
- Indicado para filmagem profissional
- Trava de pernas tipo rosca
- Tripé deve ter cabeça hidráulica com movimentos de pan e tilt suaves e 
sem travamentos.

ITENS INCLUSOS:
- Tripé com cabeça hidráulica para vídeo
- Bolsa para transporte
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>>>MICROFONE SUPERCARDIÓIDE C/ FIO

- Tipo: Microfone de mão
- Acessórios: Cabo de 5 Metros, Cabo Com Conector P10 de 6,3mm e 
XLR 3 pinos (tipo cannon);
- Suporte para pedestal.
- Cabo: Cabo de 3 metros.



- Chave ON/OFF: Sim
- Cor: Preto
- Dimensões: 24.000 x 12.000 x 30.000 CM
- Impedância: Baixa 300 Ohms
- Resposta Frequência: 50Hz à 13KHz
- Sensibilidade: Sensibilidade a 1KHz
- Baixa -56dB (0dB = 1V/Pa)
- Tipo: Diagrama Polar Supercardióide

Informação adicional:

- Corpo metálico com pintura eletrostática;
- Globo em aço com pintura eletrostática;
- Cápsula dinâmica;
- Filtro pop montado internamente no globo;
- Chave ON-OFF no corpo;
- Conector XLR 3 pinos;
- Peso 260g.
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>>>MICROFONE LAPELA DUPLO – ENTREVISTA

- Tipo microfone lapela
- Padrão Polar: Omni-direcional.
- Faixa de frequencia: hz ~ 18 65 khz.
- Sinal/Ruído: 74dB SPL.
- Sensibilidade:-30dB +/-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 khz.
- Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos.
- Conexão de saída: 3.5mm (1/8 ) 4-pólo plugue ouro.
- Tipo de bateria: LR44 (Incluído).
- Microfone: 0.7x0.3x0.3 polegada (18.00x8.30x8.30mm).
- Cabo de áudio – tamanho: 4 metros.
- Compatível com smartphone e DSLR através de chave comutadora.
- Cápsula condensadora com chave de alternância
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>>>SUPORTE DE OMBRO SHOULDER PAD 

 Tipo: Hands Free
 Elimina vibrações, oscilações e balanços indesejados.
 Carga máxima de 6kg.
 Ângulos ajustáveis para qualquer tipo de corpo.
 Parafuso de fixação universal para DSLR



 Material: ABS + KK6 + Fibra de vidro.
 Contém almofada de ombro e cinto ajustável.
 Extensão titular de montagem.
 Dobrável e de fácil transporte
 Cor preta
 Equipamento para apoio de DSLR portátil
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>>>MICROFONE LAPELA COM FIO - ESTÉREO

Tipo Lapela SM1
Design: Lapela
Conector: 3.5mm (jack)
Direção: Unidirecional
Clip feito de metal
Conector estéreo (sem necessidade de adaptação)
Cabo comprimento: Mín. de 100cm e Máx. de 200cm.
Resposta de frequência: 50Hz – 16,000 Hz
Sensibilidade aprox: 68 db +/- 3db
Espuma para mic: Sim
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>>> BATERIA    1865mAh  

- Bateria de Íons de Lítio (Lithium-Ion) Recarregável
- Amperagem aproximada: 1865mAh
- Voltagem: 7.2V DC
- Recarregável: Sim
- Compatível com canon 80D: Sim
- Acompanha Recarregador: Sim

15

Quantidade

04

>>>BATERIA    6000mAh  

- Bateria de Íons de Lítio (Lithium-Ion) Recarregável
- Amperagem aproximada: 6000mAh
- Voltagem: 7.4V DC
- Recarregável: Sim
- Compatível com Led de ilmuninação YN: Sim
- Acompanha Recarregador: Sim

16
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>>>HD EXTERNO 3TB

- Capacidade: 3TB
- Interface: USB 3.0 / USB 2.0
-  Compatibilidade:  Formatado em NTFS para  Windows® 10 ou Win-
dows 8.1. 



- Dimensões aproximadas (L x W x H): 4.35" x 3.23" x 0.59"

ITENS INCLUSOS:
- Disco rígido portátil 
- Cabo USB 3.0
- Guia de instalação rápida
- Garantia de 2 anos

4. Das especificações técnicas.

4.1  O  detalhamento  dos  materiais  a  serem  adquiridos  encontra-se  descritos  no  quadro  acima.

4.2 Em hipótese alguma serão  aceitos  materiais  usados,  recondicionados ou fora  das  exigências
técnicas.

4.3 As empresas interessadas em fornecer o material constante deste termo de referência, deverão
considerar todas as especificações dos itens, informando em sua proposta que conhecem os dados
para o fornecimento dos equipamentos especificados.

4.4 Para cada item oferecido na proposta apresentada, deverá constar e apresentar previamente ao
responsável do contratante, catálogos, prospectos com foto, indicação do fabricante, marca, modelo e
referência, obedecidas as especificações deste documento.

5. Dos prazos e entrega.

5.1 O prazo máximo para entrega será de 15   dias consecutivos,   a contar do primeiro dia útil
subsequente ao recebimento da nota de empenho.

5.2 Os equipamentos deverão ser entregues em horário comercial no endereço: Tv. Basílio Rocha, 49
- Getúlio Vargas, Aracaju - SE, 49055-100, no setor de Comunicação Audiovisual, sem qualquer
ônus para o Contratante referente a encargos sobre frete e/ou seguro.

5.3 A empresa deverá comunicar, com 48h de antecedência, a data e o horário previsto para entrega
dos produtos, por escrito ou por telefone (79) 3198-3800 (setor de comunicação audiovisual), assim
como numeração para rastreamento quando for o caso.

5.4 O recebimento do material estará condicionado à observância de suas especificações técnicas,
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante da Contratante.

6. Da aceitação e recebimento.

6.1 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues
devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio.



6.2 O objeto do contrato será recebido mediante verificação da qualidade e quantidade do material. O
Contratante terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para observações e vistoria que verifique o exato
cumprimento das obrigações contratuais.

6.3 Caberá ao Contratante designar um servidor para verificar e fiscalizar parcial  ou totalmente,
qualquer  produto  que  não  esteja  de  acordo  com  as  exigências  ou  aquele  que  não  seja
comprovadamente original e/ou novo, assim considerado de primeiro uso, bem como produtos com
defeitos de fabricação ou vício de funcionamento.

6.4  No  caso  de  ser  necessária  a  troca  do  material  fornecido,  os  custos  serão  suportados
exclusivamente pelo Contratado,  sendo de sua responsabilidade recolher  o  material  defeituoso e
entregar o substituto em até 10 (dez) dias corridos.

7. Da garantia.

7.1 É obrigação do contratado declarar, detalhadamente, a garantia dos equipamentos fornecidos,
cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

7.2 O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva em que consiste, bem
como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o ônus,  a cargo do Contratante,
devendo ser entregue,  devidamente preenchido pelo fabricante e/ou fornecedor,  acompanhado de
manual de utilização do produto.

8. Das obrigações da Contratada.

8.1 Executar fielmente o fornecimento, entregando os produtos nas quantidades pactuadas, de acordo
com as exigências constantes no DETALHAMENTO deste termo de referência.
8.2  Acatar  todas  as  exigências  legais  do  Contratante,  sujeitando-se  à  sua  ampla  e  irrestrita
fiscalização,  prestando  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  as  reclamações  formuladas,
durante todo o período de garantia dos produtos.

8.3  Substituir  os  produtos,  desde  que  comprovada  à  impossibilidade  ou  impropriedade  da  sua
utilização, por defeito de fabricação, sem ônus para o MPRJ, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

8.4  Fornecer  equipamentos  novos,  de  primeiro  uso,  assim  como  fornecer  juntamente  com  os
equipamentos, todos os manuais a eles relacionados em idioma Português/Brasil.

8.5  A omissão  de  qualquer  despesa  ou  custo  necessário  à  perfeita  execução  deste  objeto  será
interpretada  como  não  existente  ou  já  incluída  nos  preços,  não  podendo  a  Contratante  pleitear
quaisquer acréscimos não constantes da proposta. Bem como informar imediatamente ao Contratante
as  alterações  de  dados,  como,  por  exemplo,  endereços,  telefones,  nome  de  representantes,  que
possam influenciar a comunicação entre as partes.

9. Das obrigações da Contratante.

9.1 Designar servidor para verificar os materiais quando de sua entrega e conformidade em acordo
com o detalhamento de especificações.



9.2  Rejeitar  os  produtos  que  não  atendam  aos  requisitos  constantes  das  especificações  neste
documento.

9.3 Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato.

9.4 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos
produtos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

 Aracaju, 24 de setembro de 2020

                                Fundação Estadual de Saúde - Funesa



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: _______________; FAX: _____________; 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

02

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 15 dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil

subsequente ao recebimento 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

(ASSINATURA DOS DIRETORES)
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