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CSL/EMSERH 
 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 23803/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

PREGÃO ELETRÕNICO nº 001/2018-CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23803/2017-EMSERH 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

Visando comunicação futura entre esta EMSERH e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à Comissão Setorial de Licitação 

desta EMSERH, através do e-mail: csl@emserh.ma.gov.br ou pessoalmente. A não remessa 

do recibo exime o Pregoeiro e a Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH de 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais.  

PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ DA PJ: 

TELEFONE(S): 

FAX: E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 

CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 

TELEFONE/FAX: 

Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 

 

Recebi da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, cópia 

do Edital do Pregão Eletrônico nº. 001/2018-CSL/EMSERH, cujos envelopes de 

HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h30min do dia 05 de 

fevereiro de 2018, conforme endereço indicado no edital. 

 

 

São Luis, __ de _______de 2017. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 
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CSL/EMSERH 
 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 23803/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

 
EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2018 – EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23803/2017 – EMSERH 

 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA PARA O SESMT/EMSERH, CEM DA 
CIDADE OPERÁRIA E CER DO OLHO D´ÁGUA. 

ORGÃO LICITADOR: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH 
 
UASG: 926561 
 
END.: Avenida Borborema, Quadra 16, n° 25, bairro Calhau – São Luís/MA. 
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de fevereiro de 2018. 
 
HORA: 09h30min (Horário de Brasília) 
 
LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

 

 

LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS: www.comprasnet.gov.br 

___________________________________________________ 

Retirada do Edital e Anexos: www.comprasnet.gov.br e www.emserh.ma.gov.br 
(COMPRAS PÚBLICAS). 
 
 
 
PREGOEIRO: IGOR MANOEL SOUSA ROCHA 
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CSL/EMSERH 
 
Folha: ________________ 
 
Proc.: 23803/2017-EMSERH 
 

Rubrica: _______________ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2018 – EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23803/2017 – EMSERH 

 

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI, ME E EPP 
NOS ITENS 01, 02, 03, 04 e 05 

 
 
 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, inscrita no CNPJ 

sob n° 18.519.709/0001-63, sediada na Avenida Borborema, Quadra 16, nº 25, bairro Calhau – 

São Luís/MA, UASG-926561, por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 001, de 

03 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de 

janeiro de 2018, torna público que, ás 09h30min do dia 05 de fevereiro de 2018, no sítio 

eletrônico: www.comprasnet.gov.br, realizará Licitação na modalidade PREGÃO, em sua 

forma ELETRÔNICA de nº 001/2018-EMSERH, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações. 

 

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 

necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao 

COMPRASNET através do site www.comprasnet.gov.br, para obtenção da chave de 

identificação e de senha no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data 

determinada para a realização do Pregão Eletrônico. Na hipótese de não haver expediente no 

dia de realização do Pregão Eletrônico, a licitação será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, mantendo-se inalterado o horário de Brasília - DF. 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de material multimídia para o 
setor de Relações Trabalhistas (SESMET/EMSERH), Centro de Especialidades 
Medicas da Cidade Operaria e Centro de Reabilitação do Olho D’agua, de acordo 
com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência 
– ANEXO I. 
 

1.2. Em caso de discordância entre as quantidades, unidade de fornecimento e 
especificações dos itens descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e as 
constantes no sistema COMPRASNET, prevalecerão as descritas no Termo de 
Referência (Anexo I) deste Edital. 

 
1.3. O valor total estimado para esta licitação é de R$ 12.397,16 (doze mil, trezentos e 

noventa e sete reais e dezesseis centavos), conforme Planilha a seguir: 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: 
MULTIUSO - ENTRADAS 02 P10 
MICROFONE (2 LOW, 1 HIGH) 01 
AUXILIAR RCA (TAPE, CD, ETC.) 01 
ENTRADA USB PEN DRIVE 
EQUALIZAÇÃO - GRAVES, MÉDIOS E 
AGUDOS CONTROLE MASTER - 
VOLUME GERAL LINE OUT - SAÍDA 
DE LINHA - AC (FORÇA) SISTEMA 
ELETRO ACÚSTICO 01 ALTO 
FALANTE DE 15" 01 MÉDIO DE 5” 01 
SUPER TWEETER POTÊNCIA 
MÁXIMA - 200W RMS ALIMENTAÇÃO - 
110/220V.   

UNID. 3 836,77 2.510,31 

2 

MICROFONE SEM FIO: 
PROFISSIONAL, SOM SISTEMA SEM 
FIO DE MÃO, UHF, PARA USO COM 2 
MICROFONES DE MÃO (HANDHELD), 
COM 10 FREQUÊNCIAS EM UHF, 
COMPOSTO POR 1 RECEPTOR, 1 
TRANSMISSOR DE MÃO COM 
CÁPSULA DO E COM RESP. DE 
FREQ. MINIMA DE 60Hz 15 KHz. 

UNID. 1 388,26 388,26 

3 

KIT MICROFONE SEM FIO (HEADSET) 
C/ SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF, 
COM FREQUÊNCIA PRÉ-DEFINIDA, 
SISTEMA TRUE DIVERSITY DE 
RECEPÇÃO DE SINAL, ALIMENTAÇÃO 
DO TRANSMISSOR, (1 BATERIA ). 

UNID. 2 452,96 905,92 

4 

PROJETOR MULTIMIDIA (DATA 
SHOW)LUMINOSIDADE DE (FULL 
ON/FULL OFF),RESOLUÇÃO: XGA 
ORIGINAL 1024 X 768,DISTÂNCIA DE 
PROJEÇÃO: 1,2 M A 10 M, 
ALIMENTAÇÃO: UM SOQUETE DE 
ALIMENTAÇÃO 110V A 220V 60 HZ, 
SAÍDA VGA: UM CONECTOR D-SUB 
DE 15 PINOS PARA LOOP-THROUGH 
DE VGAA. ENTRADA S-VIDEO: UM 
CONECTOR S-VIDEO MINI-DIN DE 4 
PINOS PADRÃO PARA SINAL 
Y/C,ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO: 
UMA TOMADA RCA AMARELA PARA 
SINAL CVBS,ENTRADA HDMI: UM 
CONECTOR HDMI PARA SUPORTE A 
HDMI 1.3. COMPATÍVEL COM HDCP, 
ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO: 

UNID. 3 2.284,56 6.853,68 
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DUAS MINI TOMADAS DE FONE 
ESTÉREO DE 3,5 MM E UM PAR DE 
CONECTORES RCA,SAÍDA DE ÁUDIO 
VARIÁVEL: UMA MINI TOMADA DE 
FONE ESTÉREO DE 3,5 MM,PORTA 
USB: UM USB SECUNDÁRIO PARA 
SUPORTE REMOTO, PORTA RJ45: 
UM CONECTOR RJ45 PARA 
CONTROLE DO PROJETOR ATRAVÉS 
DA REDE, LAMPADA 
SUBISTITUIVEL,VÍDEO 
COMPONENTE VIA VGA E HDMI: 
1080I/P, 720P, 576I/P, 480I/P,DEVE 
POSSUIR DISPOSITIVO QUE 
CORRIGE UMA IMAGEM DISTORCIDA 
CAUSADA POR UMA PROJEÇÃO 
INADEQUADA AO ÂNGULO DA TELA 
1. PORTA WI-FI: INTERFACE DE 
REDE SEM FIOS INSTALADA E 
ATIVADA DEVE VIR ACOMPANHADO 
DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO 
VGA, ANTENA, MALETA DE 
TRANSPORTE, MANUAL DE 
INSTALAÇÃO, CONTROLE REMOTO 
COM PILHAS INCLUSAS. 

5 

CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL 
ESTRUTURA PERFIS LATERAIS 
ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 680 A 
900  MM, LARGURA DE 690 A 900 MM, 
ALTURA DE 860 A 1.200 MM, RODAS 2 
RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, 
TIPO ABERTO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 A 4 PRATELEIRAS, 
APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE 
PRONTIUARIOS . 

UNID 1 1.720,99 1.720,99 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 12.397,16 

 

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. A despesa com a presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias 
de acordo com a seguinte classificação: Unidade Orçamentária: 21202; Unidade: 
EMSERH; Despesa: 1.2.03.01.0001 – Máquinas e Equipamentos. 
 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 

3.1.1. Tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a 
todas as exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das 
propostas, constantes deste Edital e seus Anexos; 
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3.1.2. Que estejam devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
através do Site www.comprasnet.gov.br; 

 
3.1.2.1. A SLTI atuará como provedor do sistema eletrônico; 

 
3.1.3. Nos termos dos artigos 47 e 48, inciso II da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014 e da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 somente poderão 
participar desta Licitação nos ITENS 01, 02, 03, 04 e 05 as empresas que 
atenderem a todas as exigências deste Edital e estiverem, nos termos do artigo 
3º, incisos I e II, da citada Lei Complementar, enquadradas como 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual (MEI). 
 

3.1.4. Como requisito para participarem no Pregão Eletrônico, em campo próprio do 
sistema eletrônico, manifestem o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação do presente Edital; 

 
3.1.2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 

serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a EMSERH, 
em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações 
que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico, bem 
como não se responsabilizará por eventual desconexão; 

 
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:  

 
a) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
 

b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

 
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

 
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos da EMSERH; 
 

e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Estado do 
Maranhão, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo 
da sanção aplicada; 

 
f) impedidas de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, conforme art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
 

g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação; 

 
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

 
i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
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materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 
agem representando interesse econômico em comum; 

 
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 
k) cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União, nos autos do Processo nº 01082-2002-020-
10-00-0, na Vigésima Vara do Trabalho de Brasília – DF; 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br; 

 
4.1.2. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 

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

4.1.4. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro 
cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação; 

 
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CSL/EMSERH, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
provocados por terceiros. 
 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa 
do licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, até às __h__min 
(horário de Brasília-DF) do dia __ de ____ de 2017, por meio do sistema eletrônico 
(Comprasnet); 

 
5.1.2. A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas do objeto 

ofertado, deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico; 

 
5.1.2.1. As especificações deverão ser apresentadas de forma clara e detalhada 

no sistema COMPRASNET, observando-se as informações necessárias 
constantes do Termo de Referência (Anexo I), com a indicação da 
marca e fabricante; não se aceitando descrições com as expressões 
“conforme edital”, “vide termo de referência”, “conforme termo de 
referência” ou similares; 
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5.1.3. O LICITANTE, no ato de envio de sua proposta, deverá encaminhar, de forma 

virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de “pregão eletrônico”, 

as seguintes declarações: 

 
a) Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame; 

 
b) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 

 
c) Concordância com as condições estabelecidas neste Edital e que atende 

aos requisitos de habilitação; 

 
d) Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

no caso de microempresas e empresas de pequeno porte; 

 
e) Elaboração independente de proposta, consoante Instrução Normativa nº 

02, de 17 de setembro de 2009; 

 

f) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do 

art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 

 
5.1.4.  A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime 

previsto no Art. 299 do Código Penal, sujeitando-o, ainda, às sanções previstas 
no Decreto nº 5.450/2005. 

 
5.1.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada; 
 

5.2. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública; 
 

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão; 

 
5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem objeto que não correspondam às 

especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), deste Edital serão 
desconsiderados; 
 

5.5. A Proposta de Preços readequada ao valor final deverá ser apresentada em 01 
(uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 
 
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

NOV
O 

ITEM 
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contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e 
conta corrente para fins de pagamento; 
 

b) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), com a indicação da 
unidade de fornecimento (Apresentação), quantidade e marca/fabricante para 
todos os itens; 

 
b.1.)  Apresentar catálogo ou material ilustrativo legível em português, relativos 
ao(s) item(s) ofertado(s) com descrição detalhada do modelo/marca, 
características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem 
a avaliação ou ficha técnica do produto conforme solicitado; 

 
c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total em algarismo, e 

valor total em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 
algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os 
lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para o fornecimento do objeto 
deste Pregão; 

 
d) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e 

Carteira de Identidade e cargo na empresa; 
 

e) Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data da sua 
assinatura; 

 
f) Prazo de entrega do objeto: A entrega será única e deverá ser realizada em até 15 

(quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 

g) Local de entrega do objeto: deve ser entregue em dias úteis no horário de 8:00 ás 
12:00 / 14:00 ás 18:00, no setor de material e patrimônio da EMSERH localizado, Av. 
Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau  - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA. 

 
h) Prazo de garantia do objeto: deverá apresentar garantia de, no mínimo, 12 (doze) 

meses, a contar da data do recebimento e sua aceitação definitiva devidamente 
atestada pelo setor de patrimônio da EMSERH. 

 
5.5.2. Por ocasião da entrega da proposta final, a mesma deverá conter as 

alíneas contidas anteriormente no subitem 5.5 e conforme modelo 
constante no ANEXO II; 

 
5.6. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 

indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Pregão. 
 

5.7. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 
desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não 
deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem 
ônus adicionais. 

 
5.8. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o 

conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 
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5.9. Não serão admitidas alterações nas condições estabelecidas, uma vez recebidas às 

propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema 
eletrônico, conforme previsto neste Edital; 
 

5.10. Caso os prazos de validade da proposta, prazo de entrega, local de entrega e validade 
dos materiais sejam omitidos da Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como 
sendo iguais aos previstos no item 5.5, respectivamente, alíneas “e”, “f”,“g” e “h”. 

 
5.11. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da 

proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a 
EMSERH poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) 
dias consecutivos. 

 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 
6.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 

previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas em 
conformidade com o subitem 5.1, que por sua vez deverão estar em perfeita 
consonância com as especificações detalhadas do objeto do presente Edital e seus 
Anexos. 

 
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública de Lances), no horário previsto no 

preâmbulo, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor; 
 
7.1.2. Assim como as propostas, os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL, 

sendo vencedor nesta fase o licitante que auferir o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos; 
 

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente ofertado pelo licitante; 
 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema; 
 

7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado à identificação do seu detentor; 
 

7.6. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de seu fechamento iminente aos 
licitantes, por meio do Sistema Eletrônico; 
 

7.7. O Pregoeiro anunciará a(s) LICITANTE(s) VENCEDORA(s) após sua decisão acerca da 
aceitação do lance de menor valor ou, quando for o caso, após o procedimento, previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
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7.8. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar 
a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes 
providências: 

 
7.8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço (art. 44, § 2º, da LC nº 
123/06); 

 
7.8.3. O critério de empate, 5% (cinco por cento), deverá ser aferido segundo o preço 

obtido após decisão do pregoeiro acerca do lance de menor valor, devendo o 
mesmo ser o mais vantajoso; 

 
7.8.4. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) considerada 

empatada e mais bem classificada deverá ser convocada, após o término de 
lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame em até 5 (cinco) minutos da convocação, sob pena de 
preclusão (art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06); 

 
7.8.5. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) acima indicada que 

efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, desde que em tempo hábil, terá adjudicado em seu 
favor o objeto licitado (art. 45, inciso I, da LC nº 123/06); 

 
7.8.6. Não ocorrendo contratação da Microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) na forma do item 7.8.3, serão convocadas as demais 
remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o 
exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame (art. 45, inciso II, da LC nº 123/06); 

 
7.8.7. No caso de empate das propostas com equivalência dos valores apresentados 

pelas Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se 
encontrem no limite estabelecido no item 7.8.1, o sistema eletrônico realizará 
sorteio entre as mesmas para que se identifique aquela que primeiro será 
convocada para apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III, da LC nº 123/06); 

 
7.8.8. Em caso de não contratação da Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), que esteja dentro do critério de empate, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora (art. 45, § 1º da LC 
Nº 123/06); 

 
7.9. O disposto no item 7.8 e subitens somente será aplicável quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) (art. 45, § 2º, da LC nº 123/06). 
 

7.10. A desconexão do pregoeiro com o sistema durante a sessão pública implicará, durante 
a etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, à 
continuidade da apresentação de lances até o término do período concedido pelo 
sistema. 
 

8. DA NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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8.1. Apurada a melhor oferta, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar, procedendo a sua aceitação.  

 
8.1.2. O Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente à empresa licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso 
para que seja obtida uma melhor proposta, observando o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital.  

 
8.1.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital. 

 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR POR ITEM, desde 

que satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.  
 

9.2. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro efetuará o julgamento das 
propostas de menor preço e poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação; 

 
9.2.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não atenderem às exigências deste Edital e às especificações e exigências contidas 
no Termo de Referência (Anexo I); 

 
b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento;  
 
c) Ofertarem preços acima do estimado pela Administração; 
 

d) Preços manifestamente inexequíveis;  
 
e) As propostas que não detalhem as especificações do objeto, de acordo com o Termo 

de Referência (Anexo I), bem como que não contenham marca de cada item que 
compõe ou ainda, que haja diferença de marca contida na proposta inicial e na 
proposta final; 

 
9.2.3. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seu preço, sendo admitidos os seguintes critérios: 

 
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração; 
 
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  

 
9.3. Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação e, em 

seguida, anunciará o licitante vencedor; 
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9.4. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante 
vencedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na 
ordem de classificação, segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, observado, no que for 
pertinente, os dispositivos da LC nº 123/06; 
 

9.5. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar 123/06, em se tratando de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte;  
 
9.5.2. Se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) e não ocorrendo a contratação de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), em razão da 
irregularidade fiscal serão convocadas as remanescentes que porventura sejam 
consideradas empatadas (art. 44, §2º da LC nº123/06), na ordem classificatória, 
para o exercício do direito de apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada originalmente vencedora do certame;  

 
9.5.3. Se a contratação da Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

que esteja dentro do critério de empate falhar é que será facultado à 
Administração convocar os demais licitantes remanescentes, respeitada a 
ordem de classificação (art. 45, §1º da LC nº 123/06);  

 
10. DA HABILITAÇÃO 

 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria - Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/); 
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

 
d) Os licitantes que apresentarem habilitação parcial válida no SICAF – Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores expedido por Órgão do Estado do 
Maranhão poderão deixar de apresentar os documentos abrangidos pelos mesmos. 
No entanto, permanecerão obrigados a enviar os documentos não contemplados 
pelo SICAF ou pelo CRC.  

 
e) Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissoras de certidões constitui meio legal de prova.  
 
f) Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação 

da habilitação, o Pregoeiro poderá assinalar prazo para que o licitante faça a 
apresentação da documentação necessária. 
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g) No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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. 

 
10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 
 

10.2. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante apresentará os seguintes documentos, 
autenticados por cartório ou por servidor da CSL/EMSERH: 
 

10.2.2. Para fins de Habilitação Jurídica, observar-se-á o que segue: 
 

a) Cédula de identidade dos sócios e/ou do empresário individual; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 

CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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;  

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
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10.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
   
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual;  

 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:  
 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 
Dívida Ativa da União;  

 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a:  
 

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;  
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;  
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada 

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com 
documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 10.3, alínea 
“e”.  

 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 
relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a:  

  
e.1) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e;  
e.2) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;  
e.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada 

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com 
documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 10.3, alínea 
“e”. 

 
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  
 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 
10.2.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos:  
 
10.2.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do 

Resultado do Exercício – DRE) juntamente com os Termos de Abertura e 
Encerramento do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas 
condições seguintes: 
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a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 
demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, 
cujos resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos:  

 

Índice de Solvência Geral ≥ 1,00 (ISG) 

ISG = .                               Ativo total                              ≥ 1,00 

  Passivo Circulante + Exigível a  Longo Prazo 

Índice de Liquidez Geral ≥ 1,00 (ILG) 

ILG = .   Ativo Circulante + Realizável  a  Longo Prazo     ≥ 1,00 

     Passivo Circulante + Exigivel a  Longo Prazo 

Índice de Liquidez Corrente ≥ 1,00 (ILC) 

ILC = .     Ativo Circulante        ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de 

sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a 
administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a 
data de apresentação da proposta através de índices oficiais.  
 

10.2.4.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;  

 
10.2.4.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  
 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 
de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e 
Integração-DREI acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 
de Encerramento. 
  

e) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio 
do licitante para as sociedades simples. 

 
10.2.4.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 
Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em 
que o Balanço foi arquivado.  

 
10.2.4.1.4. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, deverá 

apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega 
da Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil, nos termos da IN RFB 
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1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 
1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016; 

 
10.2.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo que a 
validade da certidão de falência será contada em prazo não anterior a 60 
(sessenta) dias da data de apresentação da proposta de preço, sendo também 
aceito o prazo de validade expresso na própria certidão; 

 
10.2.5. Quanto à HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a licitante forneceu ou fornece bens compatíveis com o objeto deste Pregão. 
O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu 
CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa 
indicação de seu nome completo e cargo/função, conforme exigência do 
subitem 8.1. do Termo de Referência – ANEXO I. 

 
10.3. A licitante deverá apresentar as seguintes declarações: 
 

a) Certidão emitida pela Junta Comercial da sede do licitante que comprove o 
enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, somente para efeito do 
disposto nos artigos 43 a 45 da citada Lei; 

 
b)  Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com 

o art. 1º do Decreto Estadual nº 21.040/2005, para empresários e sociedades 
empresariais do Estado do Maranhão. 

 
10.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão 
Central Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida Beira 
Mar, 384, Centro, CEP: 65.010-070, São Luís/MA, substituirá os documentos enumerados nos 
itens 10.2.1 e 10.2.2 (“a” e “b”). 

 
10.5. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pelo SICAF, 
acompanhado da Declaração complementar, substituirá os documentos enumerados no item 
10.2.2 (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”). 
 
10.5.1. É de exclusiva responsabilidade da licitante a apresentação de documentos que não 
estejam contemplados no SICAF;  
 
10.6. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicitam-se as 
licitantes que apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital. 
 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 
11.1. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao 

lance final, deverão ser enviadas por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar 
anexo”, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após convocação do pregoeiro 
com posterior “entrega” do original via Protocolo da Comissão Setorial de Licitação – 
CSL - EMSERH, localizado na Av. Borborema, Qd 22, Casa 2A, Calhau - São 
Luís/MA, CEP: 65.071 - 360, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de 
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DESCLASSIFICAÇÃO, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitação 
das propostas.  
 

11.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital; 

 
11.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

a 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; 
 

11.4. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (art. 43 da LC nº 123/06); 
 

11.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa (art. 43, parágrafo 1º, da LC nº 123/06); 
 

11.6. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem da classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, 
§2º, da LC nº 123/06); 

 
12. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

 
12.1. Qualquer pessoa, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 

sessão pública poderá solicitar ESCLARECIMENTOS referente ao presente 
procedimento licitatório; 
 

12.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao pregoeiro, com cópia para 
o setor requisitante, exclusivamente, por meio eletrônico, através dos e-mails:  
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br;  
 

12.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, qualquer 
pessoa pode IMPUGNAR o presente ato convocatório; 
 
12.3.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor requisitante, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte quatro horas); 
 

12.3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para a realização do certame, somente quando inquestionavelmente, 
afete a formulação das propostas deste certame; 

 
12.3.4. A(s) impugnação(ões) ao ato convocatório deverão ser encaminhados ao 

pregoeiro com cópia para o setor requisitante, exclusivamente, por meio 
eletrônico, através dos e-mails: csl@emserh.ma.gov.br e/ou                      
igor.rocha@emserh.ma.gov.br; 
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12.3.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao edital que não forem 

encaminhadas na forma dos itens 12.2 e 12.3.3 não serão conhecidos pelo 
Pregoeiro. 

 
13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, via sistema 

eletrônico e dentro do prazo fixado pelo pregoeiro, a intenção de recorrer, quando lhe 
será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, 
em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente; 
 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, dentro do prazo fixado pelo 
pregoeiro para tal comando, importará a decadência do direito de recurso e adjudicação 
do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 
 
13.2.2. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e 

o direito que o licitante pretende que sejam revistos; 
 

13.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, nos casos de julgamento 
da proposta e habilitação ou inabilitação do licitante, nos termos do art. 109, §2º, da Lei 
nº 8.666/93; 
 

13.4. O acolhimento ao recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 

13.5. O Pregoeiro submeterá o recurso, quando esta mantiver sua decisão, à consideração 
do(a) Presidente da EMSERH, que proferirá decisão definitiva antes da homologação 
do procedimento; 
 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH, no endereço indicado no item 11.1 
deste Edital; 
 

13.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

 
14. DA CONTRATAÇÃO 

 
14.1. Homologado o resultado deste Pregão, a EMSERH poderá convocar o licitante 

vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, retirar para assinar o Instrumento 
Contratual (ANEXO III), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 

14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela EMSERH. 
 

14.3. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente 
habilitado. 
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14.4. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter 

atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de habilitação exigida na 
licitação. 
 

14.5. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o 
Pregoeiro convocará, via plataforma, os licitantes remanescentes para apresentarem os 
seus Documentos de Habilitação, devidamente atualizados, onde examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 
ele adjudicado o objeto do certame. 

 
14.6. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 

apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 
de abril de 2005; 

 
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
15.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela EMSERH, devidamente atestada pelo 
setor competente, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições 
constantes da Proposta Comercial; 

 
15.2. Os pagamentos deverão ser solicitados pela CONTRATADA nos termos da Portaria n° 

130/2017 – GAB/EMSERH, de 19 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão em 22 de maio de 2017; 

 
15.3. Demais condições deverão ser observadas no ITEM 11 do Termo de Referência (Anexo 

I). 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto licitado, sujeitar-se-á vencedora 

à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo 
de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, uma vez comunicada oficialmente. 
 

16.2. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e 
demais legislação vigente. 
 

16.3. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto desta 
contratação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar 
as seguintes sanções: 

 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, no caso da 

licitante não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber 
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a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido 
em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução 
contratual sobreviver prejuízo par a Administração; 

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação; 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 
 

17.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou 
solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração 
Estadual, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a 
conclusão da diligência promovida.  
 

17.3. A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, de ofício ou a pedido do 
órgão participante, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 
derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 

17.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:  
 

a) a anulação do Pregão induz à da contratação;  
 
b) os licitantes ou fornecedores não terão direito a indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de 
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 
17.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

17.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a EMSERH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

17.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as 
condições do presente Edital.  
 

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

17.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
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quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os 
documentos de habilitação.  
 

17.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a 
segurança da contratação. 

 
17.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na EMSERH. 
 

17.12. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nas páginas 
www.comprasnet.gov.br e www.emserh.ma.gov.br ou na sede da Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares – EMSERH, situada na Avenida Borborema, Quadra 16, nº 
25, bairro Calhau, São Luís/MA, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 
18h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente. 
 
17.12.2. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 

disponibilizados nas páginas www.comprasnet.gov.br e www.emserh.ma.gov.br 
e na sede da EMSERH. 

 
18.  São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência; 

ANEXO VII Modelo da Proposta de Preços 

ANEXO III Minuta do Contrato 

 
São Luís (MA), __ de ______ de 2018. 

 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Pregoeiro da EMSERH 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 – EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23803/2017-EMSERH 

 
ANEXO I 

 
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 

1. DO OBJETO 

 

       Aquisição de material multimídia para o setor de Relações Trabalhistas 

(SESMET/EMSERH), Centro de Especialidades Medicas da Cidade Operaria e Centro de 

Reabilitação do Olho D’agua. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

      Justifica-se a aquisição em razão da necessidade de utilização dos equipamentos  

devido , o sistema de apresentação de conteúdo multimídia, que possibilita a projeção de 

conteúdo variado. Este recurso possibilita a adoção de uma dinâmica, que pode 

enriquecer as explanações, apresentação de ideias e discussões sobre os temas tratados. 

Em complemento, cumpre destacar que o referido sistema de apresentação multimídia 

permite ainda conteúdos provenientes de fontes diversas possam ser apresentados 

simultaneamente, o que motiva a aquisição de microfones caixas de som amplificadas e 

projetor visual (data show). 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD. 

01 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: MULTIUSO - 

ENTRADAS 02 P10 MICROFONE (2 LOW, 1 HIGH) 

01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD, ETC.) 01 ENTRADA 

USB PEN DRIVE EQUALIZAÇÃO - GRAVES, 

MÉDIOS E AGUDOS CONTROLE MASTER - 

VOLUME GERAL LINE OUT - SAÍDA DE LINHA - AC 

(FORÇA) SISTEMA ELETRO ACÚSTICO 01 ALTO 

FALANTE DE 15" 01 MÉDIO DE 5” 01 SUPER 

UNID. 03 
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TWEETER POTÊNCIA MÁXIMA - 200W RMS 

ALIMENTAÇÃO - 110/220V   

02 

MICROFONE SEM FIO: PROFISSIONAL, SOM 

SISTEMA SEM FIO DE MÃO, UHF, PARA USO COM 

2 MICROFONES DE MÃO (HANDHELD), COM 10 

FREQUÊNCIAS EM UHF, COMPOSTO POR 1 

RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR DE MÃO COM 

CÁPSULA DO E COM RESP. DE FREQ. MINIMA DE 

60Hz 15 KHz. 

UNID. 01 

03 

KIT MICROFONE SEM FIO (HEADSET) C/ 

SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF, COM 

FREQUÊNCIA PRÉ-DEFINIDA, SISTEMA TRUE 

DIVERSITY DE RECEPÇÃO DE SINAL, 

,ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR, (1 BATERIA ). 

UNID. 02 

04 

PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 

LUMINOSIDADE DE (FULL ON/FULL 

OFF),RESOLUÇÃO: XGA ORIGINAL 1024 X 

768,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 M A 10 M, 

ALIMENTAÇÃO: UM SOQUETE DE ALIMENTAÇÃO 

110V A 220V 60 HZ, SAÍDA VGA: UM CONECTOR 

D-SUB DE 15 PINOS PARA LOOP-THROUGH DE 

VGAA. ENTRADA S-VIDEO: UM CONECTOR S-

VIDEO MINI-DIN DE 4 PINOS PADRÃO PARA SINAL 

Y/C,ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO: UMA 

TOMADA RCA AMARELA PARA SINAL 

CVBS,ENTRADA HDMI: UM CONECTOR HDMI 

PARA SUPORTE A HDMI 1.3. COMPATÍVEL COM 

HDCP, ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO: DUAS 

MINI TOMADAS DE FONE ESTÉREO DE 3,5 MM E 

UM PAR DE CONECTORES RCA,SAÍDA DE ÁUDIO 

VARIÁVEL: UMA MINI TOMADA DE FONE 

ESTÉREO DE 3,5 MM,PORTA USB: UM USB 

SECUNDÁRIO PARA SUPORTE REMOTO, PORTA 

RJ45: UM CONECTOR RJ45 PARA CONTROLE DO 

UNID. 03 
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PROJETOR ATRAVÉS DA REDE, LAMPADA 

SUBISTITUIVEL,VÍDEO COMPONENTE VIA VGA E 

HDMI: 1080I/P, 720P, 576I/P, 480I/P,DEVE 

POSSUIR DISPOSITIVO QUE CORRIGE UMA 

IMAGEM DISTORCIDA CAUSADA POR UMA 

 

 PROJEÇÃO INADEQUADA AO ÂNGULO DA TELA 

1. PORTA WI-FI: INTERFACE DE REDE SEM 

FIOS INSTALADA E ATIVADA. 

DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABO DE 

ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, ANTENA, MALETA DE 

TRANSPORTE, MANUAL DE INSTALAÇÃO, 

CONTROLE REMOTO COM PILHAS INCLUSAS. 

05 

CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL 

ESTRUTURA PERFIS LATERAIS ALUMÍNIO, 

COMPRIMENTO DE 680 A 900  MM, LARGURA DE 

690 A 900 MM, ALTURA DE 860 A 1.200 MM, 

RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO 

ABERTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 A 4 

PRATELEIRAS, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE 

PRONTIUARIOS . 

UNID 01 

 

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

4.1 A entrega será única e deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias úteis após o 

recebimento da Ordem de Fornecimento; 

4.2. A entrega deverá respeitar as previsões editalícias, correndo por conta da proponente 

todas as despesas pertinentes, envolvendo, entre outras, aquelas com embalagem, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

4.3.  O Material deve ser entregue em dias úteis no horário de 8:00 ás 12:00 / 14:00 ás 

18:00, no setor de material e patrimônio da EMSERH localizado, Av. Borborema, Quadra 

22, Casa 2A, Calhau  - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA. 

4.4. O Prazo de recebimento provisório será de 05 (cinco) dias úteis. 

4.5. O Prazo de recebimento definitivo será de 15 (quinze) dias úteis. 
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5. DA GARANTIA  

 

5.1. O material deverá apresentar garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da 

data do recebimento e sua aceitação definitiva devidamente atestada pelo setor de 

patrimônio da EMSERH. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. A CONTRANTANTE obriga-se a: 

6.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados; 

6.3. Gerenciar o presente contrato, indicando, sempre que solicitado, o nome da 

CONTRATADA, o preço e a descrição do(s) objeto(s) contratados(s); 

6.4. Convocar a CONTRATADA e-mail, ou telefone, para sanar possíveis irregularidades 

ocorridas na execução do presente contrato; 

6.5 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 

compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 

certidões ou documentos vencidos; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da 

licitação e no presente contrato. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Realizar a entrega dos MATERIAIS na forma como indicados no Termo de Referência 

e na proposta apresentada. 

7.2. Obriga-se a manter-se, durante a GARANTIA , em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já 

exigidas na licitação, e documentação pertinente atualizada, comunicando a EMSERH 

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente; 

7.3. Caso as especificações técnicas dos MATERIAIS  não correspondam ao exigido no 

Termo de Referência, bem como apresentem algum defeito ou vício, a CONTRATADA 

deverá providenciar no prazo de 10 dias úteis, a reposição dos mesmos, visando ao 

atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções 

previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa; 
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7.4. Arcar com todas as despesas, tributos, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham incidir sobre os 

produtos ofertados; 

7.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial da ORDEM DE FORNECIMENTO; 

7.6. Apresentar a EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, 

para efeito de crédito de pagamento das obrigações. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece MATERIAL, compatíveL com 

o objeto deste certame, contendo o nome da empresa, o endereço, nome do profissional 

responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos insumos entregues. 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1 A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros 

linguísticos ou rasuras, que identifique a contratada é assinada por responsável legal ou 

por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da contratada. 

9.2. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Termo. 

9.3. A empresa contratada deverá considerar no valor total de sua proposta comercial 

todas as despesas diretas e indiretas para a entrega dos materiais. 

9.4. As propostas deverão ser apresentadas discriminando os valores unitários e totais, 

sendo consideradas válidas as que forem apresentadas com valores até duas casas 

decimais. Para tanto, a empresa licitante deverá considerar a quantidade estimada, 

conforme estimativa neste Termo. 

9.5. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas 

na planilha de custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, 

constituir pretexto para a contratada alterar seus preços unitários. 

9.6 A proposta de preços deve vir acompanhada de catálogo ou material ilustrativo legível 

em português, relativos ao(s) item(s) ofertado(s) com descrição detalhada do 

modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que 
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possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto conforme solicitado. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes dessa licitação estarão submetidas à dotação 

orçamentária previstas para atendimento da presente finalidade, a ser informada pela 

EMSERH, em conformidade com as diretrizes das leis orçamentárias. 

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento, conferência e aceite definitivo do produto entregue, por meio de 

Transferência Bancária, e de acordo com as condições constantes da Proposta Comercial, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correspondente, de acordo com as 

demais exigências administrativas em vigor.  

11.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante a apresentação da 

fatura e nota fiscal correspondente. A fatura e a nota fiscal serão protocoladas na 

EMSERH, até o quinto dia útil subsequente ao mês da entrega do material, através de 

ofício, encaminhado à EMSERH, devendo ainda conter todas as informações necessárias 

para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes. 

11.3. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da 

Fatura e demais documentação necessária ao pagamento ou a sua apresentação com 

incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento 

por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, 

não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única 

e total responsabilidade. 

11.4. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações do material de modo 

idêntico àquelas constantes do objeto do Contrato e da Ordem de Fornecimento.  

11.5. A Nota Fiscal e Fatura serão atestadas pelo CONTRATANTE, através do Gestor do 

Contrato, observadas as normas estabelecidas no Contrato.  

11.6. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, 

devendo esta demonstrar tal situação. 

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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12.1. A vigência do Contrato terá início a partir de sua assinatura, por 90 (sessenta) dias 

ou até o recebimento definitivo do objeto de acordo com a Lei n° 8666/93, de 21 de junho 

de 1993. 

12.2. O término da vigência do contrato não encerra a garantia do material entregue. 

 

13. DO FISCAL DO CONTRATO 

 

13.1. A Diretoria Administrativa da EMSERH indicará um fiscal que deverá acompanhar 

e fiscalizar a conformidade do material, de acordo com as especificações e quantidades 

contidas neste Termo de Referência, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, por meio de um servidor designado. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 – EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23803/2017-EMSERH 

 
ANEXO II 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) 
Ao 
 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Pregão Eletrônico n° 001/2018 – EMSERH 
Processo Administrativo n° 23803/2017-EMSERH 
 
Dados da Proponente  
Razão Social:  
CNPJ n°:  
Endereço:  
Telefone:  
E-mail: 
 

ITEM Especificação Marca/Fabricante Unid. Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

       

       

       

Valor total da proposta R$ -- 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____,__ (______).  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
PRAZO DE ENTREGA:  
LOCAL DE ENTREGA:  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DADOS BANCÁRIOS  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:  
 
Dados do representante que assinará o Contrato.  
Nome:  
RG:  
CPF:  
Título de Eleitor:  
Endereço:  
Profissão:  
 
Local e Data 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 – EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23803/2017-EMSERH 

 
ANEXO III 

 
MINUTA DE CONTRATO 

  
CONTRATO Nº XX/2017-DC/EMSERH. 
REF. PROCESSO Nº 23803/2017/EMSERH. 
 
 
 
  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 
EMSERH E A EMPRESA XXXXXXXXXXXX. 

 
 
 
 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública 
com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de 
dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. 
nº 22, Casa nº 02 – Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº. 18519709/0001 - 63, neste ato 
representada por sua Presidente, a Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL, brasileira, médica, 
inscrita no CPF sob nº 959.067.463-15 e portadora da Cédula de Identidade nº 421370955 
(SSP/MA), doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a Empresa 
____________________, CNPJ nº _______________, sediada à Rua 
__________________________, CEP: _________________ neste ato representada pelo 
Sr.(a) XXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº ____________ e inscrito sob 
CPF. nº _____________, doravante denominada CONTRATADA têm, entre si, ajustado o 
presente, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade 
XXXXXXXXX, com fundamento na Lei XXXXXXXXXXXXXX e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: aquisição de material multimídia 
para o setor de Relações Trabalhistas (SESMET/EMSERH), Centro de Especialidades Medicas 
da Cidade Operaria e Centro de Reabilitação do Olho D’agua. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD. 

01 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: MULTIUSO - ENTRADAS 
02 P10 MICROFONE (2 LOW, 1 HIGH) 01 AUXILIAR RCA 
(TAPE, CD, ETC.) 01 ENTRADA USB PEN DRIVE 
EQUALIZAÇÃO - GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS 
CONTROLE MASTER - VOLUME GERAL LINE OUT - 
SAÍDA DE LINHA - AC (FORÇA) SISTEMA ELETRO 
ACÚSTICO 01 ALTO FALANTE DE 15" 01 MÉDIO DE 5” 
01 SUPER TWEETER POTÊNCIA MÁXIMA - 200W RMS 

UNID. 03 
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ALIMENTAÇÃO - 110/220V   

02 

MICROFONE SEM FIO: PROFISSIONAL, SOM SISTEMA 
SEM FIO DE MÃO, UHF, PARA USO COM 2 
MICROFONES DE MÃO (HANDHELD), COM 10 
FREQUÊNCIAS EM UHF, COMPOSTO POR 1 
RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR DE MÃO COM CÁPSULA 
DO E COM RESP. DE FREQ. MINIMA DE 60Hz 15 KHz. 

UNID. 01 

03 

KIT MICROFONE SEM FIO (HEADSET) C/ SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO UHF, COM FREQUÊNCIA PRÉ-
DEFINIDA, SISTEMA TRUE DIVERSITY DE RECEPÇÃO 
DE SINAL, ,ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR, (1 
BATERIA ). 

UNID. 02 

04 

PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 
LUMINOSIDADE DE (FULL ON/FULL OFF),RESOLUÇÃO: 
XGA ORIGINAL 1024 X 768,DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 
1,2 M A 10 M, ALIMENTAÇÃO: UM SOQUETE DE 
ALIMENTAÇÃO 110V A 220V 60 HZ, SAÍDA VGA: UM 
CONECTOR D-SUB DE 15 PINOS PARA LOOP-
THROUGH DE VGAA. ENTRADA S-VIDEO: UM 
CONECTOR S-VIDEO MINI-DIN DE 4 PINOS PADRÃO 
PARA SINAL Y/C,ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO: 
UMA TOMADA RCA AMARELA PARA SINAL 
CVBS,ENTRADA HDMI: UM CONECTOR HDMI PARA 
SUPORTE A HDMI 1.3. COMPATÍVEL COM HDCP, 
ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO: DUAS MINI 
TOMADAS DE FONE ESTÉREO DE 3,5 MM E UM PAR 
DE CONECTORES RCA,SAÍDA DE ÁUDIO VARIÁVEL: 
UMA MINI TOMADA DE FONE ESTÉREO DE 3,5 
MM,PORTA USB: UM USB SECUNDÁRIO PARA 
SUPORTE REMOTO, PORTA RJ45: UM CONECTOR 
RJ45 PARA CONTROLE DO PROJETOR ATRAVÉS DA 
REDE, LAMPADA SUBISTITUIVEL,VÍDEO COMPONENTE 
VIA VGA E HDMI: 1080I/P, 720P, 576I/P, 480I/P,DEVE 
POSSUIR DISPOSITIVO QUE CORRIGE UMA IMAGEM 
DISTORCIDA CAUSADA POR UMA 
 
 PROJEÇÃO INADEQUADA AO ÂNGULO DA TELA 

2. PORTA WI-FI: INTERFACE DE REDE SEM FIOS 
INSTALADA E ATIVADA. 

DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABO DE 
ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, ANTENA, MALETA DE 
TRANSPORTE, MANUAL DE INSTALAÇÃO, CONTROLE 
REMOTO COM PILHAS INCLUSAS. 

UNID. 03 

05 

CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ESTRUTURA 
PERFIS LATERAIS ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 680 A 
900  MM, LARGURA DE 690 A 900 MM, ALTURA DE 860 
A 1.200 MM, RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 
GIRATÓRIOS, TIPO ABERTO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 A 4 PRATELEIRAS, APLICAÇÃO: 
TRANSPORTE DE PRONTIUARIOS . 

UNID 01 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1. A entrega será única e deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias úteis após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento; 

3.2. A entrega deverá respeitar as previsões editalícias, correndo por conta da proponente 
todas as despesas pertinentes, envolvendo, entre outras, aquelas com embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 
3.3. O Material deve ser entregue em dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min / 
14h:00min às 18h:00min, no setor de material e patrimônio da EMSERH localizado, Av. 
Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Calhau - CEP: 65.071-360 – São Luís/MA. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA: O material deverá apresentar garantia de, no mínimo, 
12 (doze) meses, a contar da data do recebimento e sua aceitação definitiva devidamente 
atestada pelo setor de patrimônio da EMSERH. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. A CONTRANTANTE obriga-se a: 
 
5.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados; 
 
5.1.2 Gerenciar o presente contrato, indicando, sempre que solicitado, o nome da 
CONTRATADA, o preço e a descrição do(s) objeto(s) contratados(s); 
 
5.1.3 Convocar a CONTRATADA via e-mail ou telefone, para sanar possíveis irregularidades 
ocorridas na execução do presente contrato; 
 
5.1.4 Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com 
as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos 
vencidos; 
 
5.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Termo de 
Referência, no Edital da licitação e no presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Realizar a entrega dos materiais na forma como indicados no Termo de Referência e na 
proposta apresentada. 
 
6.2. Obriga-se a manter durante a garantia, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas na licitação, e 
documentação pertinente atualizada, comunicando à EMSERH qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do presente; 
 
6.3. Caso as especificações técnicas dos materiais não correspondam ao exigido no Termo de 
Referência, bem como apresentem algum defeito ou vício, a CONTRATADA deverá 
providenciar no prazo de 10 dias úteis, a reposição dos mesmos, visando ao atendimento das 
especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital, na 
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Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), garantido o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
6.4. Arcar com todas as despesas, tributos, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outros custos diretos e indiretos que incidam ou venham incidir sobre os produtos 
ofertados; 
 
6.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou Ordem de Fornecimento; 
 
6.6. Apresentar à EMSERH o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para 
efeito de crédito de pagamento das obrigações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Os recursos orçamentários para 
atender ao pagamento do objeto deste Contrato correrão à Disponibilidade Financeira seguinte: 
 

UNIDADE GESTORA  

PROJETO ATIVIDADE  

NATUREZA DE 
DESPESA 

  

FONTE DE RECURSOS  

 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR: O valor total deste Contrato é de R$ XXXXXXX 
(XXXXXXX), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes 
sobre o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO: 
 
9.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento, conferência e aceite definitivo, e de acordo com as condições constantes neste 
contrato, mediante a apresentação de Nota/Fatura, correspondente, em consonância com as 
demais exigências administrativas em vigor, através de transferência bancária, BANCO: 
XXXXX – AGÊNCIA: Nº XXXX – CONTA CORRENTE: Nº XXXXXX, em favor da 
CONTRATADA; 
 
9.2. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal e da Fatura e 
demais documentação necessária ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou 
ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número 
de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à 
CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total 
responsabilidade. 
 
9.3. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações idênticas àquelas constantes 
do objeto do Contrato. 
 
9.4. A Solicitação de Pagamento de que se trata, deverá ser instruída com os seguintes 
documentos, no que couber: 
 

1) Solicitação da Empresa (contendo os dados bancários para pagamento); 
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2) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura atestada pelo Fiscal Técnico do Contrato; 
 

3) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
 

4) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 

5) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União; 

 
6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
7) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

 
8) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa Estadual; 

 
9) Certidão Negativa de Debito Relativa ao ISS e Imposto sobre serviço de qualquer 

natureza - IQN ou equivalente; 
 

10) Certidão Negativa de Divida Ativa Relativos aos Tributos ISS e TLVF ou equivalente; 
 

11) Cópia do Contrato e das Publicações do Extrato do Contrato e da Portaria do(s) Fiscais 
do Contrato no Diário Oficial do Estado;  

 
12) Cópia do Termo de Aditivo (quando houver) e das Publicações do Extrato do Termo 

Aditivo e da Portaria do(s) Fiscais do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado; 
 

13) Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 
 

14) Consulta da situação atual do contribuinte no Simples Nacional (se é optante ou não). 
 

15) Os documentos mencionados nos itens 3 a 10 deste Anexo podem ser substituídos, 
total ou parcialmente, por Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (Sicaf), desde que obedecido o disposto no art. 4.º do Decreto n.º 
3.722/2001. 

 
Obs.: Informações que deverão constar na nota fiscal: 
No campo das observações, inserir o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem 
de Serviço e da Unidade de Saúde.  
No caso de prestação de serviços, também incluir: 

a) As retenções na fonte e suas alíquotas.  
b) Alíquota do Simples Nacional. (ISS)  
c) Local da prestação dos Serviços.  
d) Código do serviço e sua descrição. 

 
9.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
9.6. A Nota Fiscal e a Fatura serão atestadas pela CONTRATANTE através do Fiscal do 
Contrato, observadas as normas estabelecidas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
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10.1. A vigência do Contrato terá início a partir de sua assinatura, por 90 (noventa) dias ou até 
o recebimento definitivo do objeto de acordo com a Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993; 
 
10.2.O término da vigência do contrato não encerra a garantia do material entregue. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 
 
11.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto 
contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as 
seguintes sanções: 
 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso da 
CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a 
Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual 
sobreviver prejuízo para a Administração; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
12.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas nos arts. 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93, no que couber; 
 
12.2. Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
12.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão 
previstos nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCAL DE CONTRATO: 
 
13.1. A Diretoria Administrativa da EMSERH indicará um fiscal que deverá acompanhar e 
fiscalizar a conformidade do material, de acordo com as especificações e quantidades contidas 
no Termo de Referência, que integra este Contrato independentemente de sua transcrição, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um servidor designado. 
 
13.2 O funcionários designados como fiscais de Contrato serão distribuídos entre: 
 
13.2.1. FISCAL ADMINISTRATIVO, que:  
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a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as 
informações da execução para os setores da EMSERH envolvidos na fiscalização. 
Preferencialmente será hierarquicamente ligado à Gerência solicitante da contratação. Será 
nomeado fiscal administrativo titular e suplente. 
 
b) emitirá Ordem de Serviços/Fornecimentos, dando ciência ao representante da 
empresa/preposto sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre em ato 
formal, bem como emitir demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes 
viabilizando a regularidade do fluxo de informações, que deverão compor o Relatório de 
Acompanhamento e Fiscalização de Contratos. 
 
13.2.2. FISCAL TÉCNICO: aquele que acompanha, diretamente, a execução do contrato. 
Precisa ter preferencialmente conhecimento técnico acerca do objeto, quando necessário à 
fiscalização. Será nomeado fiscal técnico titular e suplente. 
 
13.3. Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representante da 
Administração Pública, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: A CONTRATADA 
se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA HABILITAÇÃO: A CONTRATADA terá que manter 
durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS: 
 
16.1. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos conforme os preceitos de direito 
público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria dos contratos e demais 
legislação pertinente à matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a 
publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto 
no parágrafo único, artigo 61, Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito 
o foro da Comarca da Ilha de São Luís, capital do Estado do Maranhão. E, por assim estarem 
justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato 
em (03) vias iguais, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 
 

São Luís (MA), ______ de ___________________ de 2017. 
 

______________________________________ 
Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL 

Presidente da EMSERH 
 

________________________________________ 
Sr. JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 

Diretor Financeiro/EMSERH 
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____________________________________________ 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Responsável pela Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: _________________________ 
 
CPF: __________________________ 

 
 
Nome: 
_______________________  
 
CPF: 
________________________ 
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