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EDITAL DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 20/2020 

 

Processo Administrativo: 

Registro de Preços: NÃO Exclusivo para ME/EPP: NÃO 

Tipo de Licitação: Menor Preço (Menor Taxa de Administração) 

Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Local: http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp 

Órgão Gerenciador: Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU. 

Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 08/07/2020 

Abertura das Propostas: A partir das 8h30min do dia 20/07/2020 

Início da Disputa de Preços: às 09h00min do dia 20/07/2020 

Informações: Rua Conde Prados, nº211, Bairro Abadia, CEP: 38.025-260, Uberaba -MG, 
ou pelo e-mail: elizeu@funepu.com.br, Tel: (34) 3319-7600; 3319-7610; 3319-7615 

Acesso Eletrônico ao Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.funepu.com.br. 

 

 
A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA – FUNEPU, ente fundacional, com 
personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, torna público para conhecimento dos 
interessados que o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n. 04, de 03 de março 
de 2020, reunir-se-ão na data, horário e local acima indicados, para realizar licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO do Tipo MENOR PREÇO com modo de disputa ABERTO E 
FECHADO conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá aos 
preceitos de direito público e, em especial, às disposições da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 
do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012,  da 
Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de 
dezembro de 2006; Lei Complementar n. 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto n. 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente ao disposto na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, Lei n. 8.078, de 11 de Setembro de 1990 e a Constituição Federal, estando subordinado às 
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de 

empresa especializada no fornecimento de equipamentos de laboratório, bem como sistema próprio, 

insumos e reagentes para exames laboratoriais de material biológico humano, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2. Referido objeto será utilizado para atendimento as necessidades da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, enquanto gestora das Unidades de Pronto Atendimento UPA’s de 

Uberaba (MG). 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto, as descritas no site 

www.licitacoes-e.com.br e quaisquer outras que sejam, prevalecerão as do Anexo I deste Edital. 
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2. DAS ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. As empresas fornecedoras deverão oferecer equipamentos, insumos e reagentes para 

realização de exames classificados como: bioquímica, hematologia, uroanálise, gasometria e 

marcadores cardíacos como Troponina I através do sistema Point of Care (POC). 

2.2. As respectivas empresas fornecedoras deverão disponibilizar manutenção preventiva e 

corretiva, a primeira através de cronograma apresentado no momento da contratação e a segunda 

através de chamados a serem realizados por canal disponibilizado pela empresa fornecedora. 

2.2.1. Todo e qualquer manutenção necessária ao perfeito funcionamento dos Equipamentos, 

inclusive com a reposição, recuperação e/ou substituição de peças serão de 

responsabilidade única da empresa fornecedora, sem ônus a Fundação, sendo que 

preferencialmente o reparo deverá ser feito no local onde se encontra o equipamento, e 

caso na oportunidade não sendo possível este reparo deverá comunicar expressamente a 

Fundação antes da retirada do bem para manutenção. 

2.2.2. Devido à necessidade dos exames para as Unidades de Pronto atendimento, quando 

houver uma manutenção que implique a retirada do equipamento ou impossibilite a 

realização de exames por um período superior a (24) Vinte  e quatro horas, a empresa 

fornecedora se obriga a disponibilizar outro equipamento que substitua as 

funcionalidades do equipamento que apresentou defeitos ou avarias, sem nenhum custo 

a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, até que o equipamento licitado 

possa retornar em perfeitas condições de uso sem defeitos ou imperfeições. 

2.2.3. Os equipamentos que necessitarem de manutenção corretiva e que forem 

retirados/devolvidos terão suas despesas de frete e seguro pagos pela empresa 

fornecedora, sendo que ao término de cada visita deverá ser entregue um relatório de 

conformidade por equipamento reparado.  

2.3. Os equipamentos objetos desta licitação deverão ser entregues e devidamente instalados na 

Unidade de Pronto Atendimento Parque do Mirante, situada na Avenida Leopoldino de Oliveira, nº 

534, Bairro: Parque do Mirante, na cidade de Uberaba (MG), CEP: 38.081-000, de segunda a sexta 

feira das 08h00min às 17h00min,  em até  (10) dias após a assinatura do contrato. 
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2.4. Os insumos e reagentes desta licitação deverão ser entregues no almoxarifado central da 

FUNEPU, localizado na Rua Oswaldo Cruz, nº 1084, Bairro: Estados Unidos, na cidade de Uberaba/ 

MG, CEP: 38.015-230, de segunda a sexta feira das 08h00min às 17h00min. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas de que tratam o objeto deste Pregão, far-se-ão mediante a emissão de autorização 

de fornecimento, conforme planejamento e disponibilidade de recursos da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU enquanto gestora do Convênio 002/2017, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Uberaba com a Interveniência da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Uberaba (MG).  

4. DO CREDENCIAMENTO/ 

4.1. A empresa interessada em participar da presente licitação deverá credenciar-se no sistema 

“Licitações-e” do Banco do Brasil S/A. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da Licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

4.3. A Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 

“Licitações-e” e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

4.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
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5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema “Licitações –e”, 

conforme artigo 9º, do Decreto n. 10.024/2019. 

5.2. A sessão do Pregão será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, no 

horário e no endereço eletrônico na forma da convocação. 

5.3. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno 

Porte - EPP, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 34, da Lei n. 11.488/2007, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar n. 123/2006. 

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s); 

5.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei n. 8.666/1993; 

5.4.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

5.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão n. 746/2014-TCU-Plenário). 

5.5. Como condição para participação no Pregão, a Licitante assinalará em campo próprio do 

sistema eletrônico que declara e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está 

de acordo com as exigências do instrumento convocatório, manifestando ainda pleno conhecimento 

e aceitação de todas as regras do certame, conforme artigo 26, §4º do Decreto n. 10.024/2019. 
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5.5.1. A falsidade da declaração prevista no subitem acima, acarretará as sanções previstas 

no Decreto n. 10.024/2019, bem como as previstas neste Edital. 

5.6. É de responsabilidade da Licitante a observância, no ato do cadastramento da proposta, da 

declaração do tipo de enquadramento de empresa para recebimento do tratamento diferenciado da Lei 

Complementar n. 123/2006, que será dado pelo Portal de Licitação. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. As Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no presente Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, conforme artigo 26 e seu §1º, do Decreto 

n. 10.024/2019. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. As Licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do disposto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123/2006. 

6.5. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 
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6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da Licitante melhor classificada 

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

6.9. As Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública conforme artigo 26, § 6º do 

Decreto n. 10.024/2019. 

6.10. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela Licitante não 

haverá ordem de classificação das propostas conforme artigo 26, § 7º do Decreto n. 10.024/2019. 

6.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da Licitante melhor classificada 

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances conforme artigo 26, § 8º do Decreto n. 10.024/2019. 

6.12. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no presente Edital e já apresentados, serão encaminhados pela Licitante melhor 

classificada, no prazo máximo de 03 (três) horas a contar do encerramento do envio de lances 

conforme artigo 26, § 9º c/c artigo 38, § 2º, ambos do Decreto n. 10.024/2019. 

7. DO PREENCIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. A Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento das seguintes exigências: 

7.1.1. Valor unitário e total do item; 

7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 

caso;  

7.1.3. Ser formulada no idioma oficial do Brasil; 

7.1.4. Ser formulada em valor fixo e irreajustável, expressa em reais (R$), com no mínimo 

02 (duas) casas decimais; 

7.1.5. Caso a proposta seja apresentada com valores expressos em mais de 04 (quatro) dígitos 
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decimais poderá haver um arredondamento a ser realizada pelo pregoeiro, para baixo. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique a Licitante; 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as 
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Licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado considerando o valor global. 

8.6. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. As Licitantes somente poderão oferecer lances de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado quando houver, o intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances que incidirá tanto em ralação aos 

lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, artigo 30, §3º do Decreto 

n. 10.024/2019. 

8.8. O intervalo entre os lances enviados pela mesma Licitante não poderá ser inferior a 01 (um) 

segundo e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 01 (um) segundo, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

9. DO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

9.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO”, em que as Licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

9.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que a Licitante 

com o lance de valor/percentual mais baixo e os com lance com valor/percentual até 10% (dez por 

cento) superior àquela possam ofertar cada uma 01 (um) lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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9.3.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

as Licitantes com os melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 

(três), oferecer 01 (um) lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

9.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais Licitantes, até o 

máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

cada uma em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhuma Licitante classificada na etapa de lance fechado atender às exigências 

de habilitação. 

10. DA DESCONEXÃO DO SISTEMA 

10.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

10.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

10.3. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

10.4. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação da Licitante.  

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.  

10.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) 
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horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

11. DO EMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

11.2. Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

11.3. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas - ME e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP, 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 - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP 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 artigos 44 e 45, da LC n. 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto n. 8.538, de 2015. 

11.4. Nessas condições, as propostas de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP 

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. 

11.5. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 01 (uma) última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.6. Caso a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais Licitantes Microempresas - 

ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP 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. 

11.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
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oferta. 

11.8. 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. 

11.9. A ordem de apresentação pelas 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. 

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

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

11.10.1. No País; 

11.10.2. Por empresas brasileiras;  

11.10.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

11.10.4. 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. 

11.11. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, conforme artigo 37, Parágrafo Único do Decreto n. 10.024/2019. 

12. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta a Licitante que tenha apresentado o menor preço/desconto na taxa 

de administração, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital, conforme artigo 38, do Decreto 10.024/2019. 

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

pelas demais Licitantes. 
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12.2. O Pregoeiro solicitará a Licitante melhor classificada que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e seus Anexos e já apresentados, conforme § 2º, do artigo 38, do Decreto n. 10.024/2019. 

12.3. Após a negociação, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro 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 artigo 

7º e no § 9º, do artigo 26 do Decreto n. 10.024/2019. 

13.2. A Licitante qualificada como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no artigo 176, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, em 

razão do disposto no artigo 184, inciso V, da mesma Instrução Normativa, sob pena de 

desclassificação.  

13.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

13.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios, 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.  

13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

13.5. 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 
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aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata; 

13.6. O Pregoeiro poderá convocar a Licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de no máximo 24 horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

13.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada da Licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro; 

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 

exigirá que A licitante classificadA em primeiro lugar apresente catálogo digitalizado do material 

e/ou amostra, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.7.1. O Catálogo Digitalizado do Material se exigido, deverão ser encaminhados para 

o correio eletrônico: elizeu@funepu.com.br, num prazo máximo de 03 (três) horas a 

partir da solicitação; 

13.7.2. As amostras, quando solicitadas pelo Pregoeiro via Chat do site, deverão ser 

encaminhadas em até 24 (vinte e quatro) horas úteis à Unidade de Licitações, sito à Rua 

Conde Prados, n. 211, Bairro Abadia, CEP: 38.025-260, Uberaba (MG). 

13.8. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 

incluindo as demais Licitantes. 
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13.9. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

13.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta da Licitante será recusada. 

13.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela Licitante, classificada em primeiro lugar, não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela Licitante, 

classificada em segundo lugar. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 

Referência.  

13.12. Os exemplares colocados à disposição da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - 

FUNEPU serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

13.13. Serão rejeitadas as amostras que: 

13.13.1. Apresentarem problemas durante a análise técnica; 

13.13.2. Apresentarem divergência em relação às especificações técnicas da proposta. 

13.14. As Licitantes deverão colocar à disposição da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - 

FUNEPU todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

13.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

13.17. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 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. 
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13.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

pelas demais Licitantes. 

13.18. Nos itens não exclusivos para a participação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno 

Porte - EPP, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da Lei Complementar n. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

13.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação da 

Licitante, observado o disposto neste Edital. 

13.20. As amostras pertencentes às Licitantes vencedoras ficarão retidas no almoxarifado da 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU para comparação com o material a ser 

entregue pela Contratada posteriormente. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. A Licitante deverá enviar os documentos de habilitação acompanhados da proposta, 

exclusivamente pelo sistema Eletrônico (Licitações-e), até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública fundamentado no artigo 26, do Decreto n. 10.024 /2019. 

14.1.1. A não remessa desses documentos poderá acarretar na desclassificação da 

Licitante.  

14.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentora 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 e emissão de: 

a) Certidão Negativa a ser expedida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 

de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no 

endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
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b) Certidão Negativa a ser expedida pelo Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico: www.portaldatransparencia.gov.br/sanções/ceis; 

c) Certidão Negativa da Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

14.2.1. As consultas previstas nos itens anteriores realizar-se-ão em nome da sociedade 

empresária Licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei 

n. 8.429/1992, 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; 

14.2.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o Licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação; 

14.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 

123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

14.3. Relativamente à Habilitação Jurídica: 

a) No caso de Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) 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;  

c) 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;  

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
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Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

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

respectiva; 

14.4. Relativamente à Habilitação Jurídica de Sociedade Cooperativa: 

a) 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 artigo 107 da Lei n. 5.764/1971; 

b) Relação dos cooperados que executarão o objeto, respeitado o disposto nos na Lei n. 

5.764/1971;  

c) Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual - DRSCI de cada um dos 

cooperados relacionados que executarão o objeto;  

d) Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 

do serviço; 

e) Comprovante de Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual 

se houver, conforme artigo 107, da Lei n. 5.764/1971; 

f) Documento comprobatório de integração das respectivas quotas-partes pelos cooperados que 

executarão o objeto; 

g) O resultado da última auditoria contábil-financeira da Cooperativa, conforme dispõe o artigo 

112, da Lei n. 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

h) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a Ata da Assembleia que os aprovou; 

i) Ata da Sessão que os cooperados autorizaram a Cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

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

respectiva. 
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14.5. Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta n. 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional; 

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

d) 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; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

i. Caso a Licitante seja considerada isenta 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;  

f) Prova de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediada a empresa, que esteja no 

prazo validade no ato da apresentação dos documentos de habilitação; 

g) Caso a Licitante detentora do menor preço seja qualificada como Microempresa - ME ou 

Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação.  

14.6. Relativamente à qualificação Econômico-Financeira da Licitante: 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
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distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 

domicílio da pessoa física; 

b) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei, que 

comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta; 

c) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, 

apresentado na forma da lei;  

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da Licitante qualificada 

como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (artigo 3º, do Decreto n. 8.538/2015); 

e) 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; 

f) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

g) Caso a Licitante seja Cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112, da Lei n. 5.764/1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

h) A Licitante deverá apresentar, ainda, índices maiores que 01 (um) relativamente a Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) como comprovação de boa situação 

financeira da empresa, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

                LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

i) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices 
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de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 

considerados os riscos para a Contratante, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou 

o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do lote 

pertinente. 

14.7. Relativamente à qualificação Técnica da Licitante: 

a) Mínimo de 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica em papel timbrado da empresa 

emitente ou com o carimbo da mesma, indicando endereço e telefone da emitente, expedidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem aptidão para o desempenho da atividade, 

compatível em características com o objeto da presente licitação. 

b) Cópia do Alvará de Licença e Funcionamento Municipal/Distrital, para o ano vigente. 

Conforme Lei 10.357/2001 e regulamentações. 

a. Caso o alvará esteja em tramitação nos órgãos competentes será aceito protocolo de 

solicitação. 

c) A Autorização de comercialização e Habilitação Técnica expedida pela fabricante ou detentor 

do registro na ANVISA dos equipamentos oferecidos, para manutenção preventiva e corretiva em 

partes e peças do equipamento, poderá ser apresentada no momento da Habilitação, porém somente 

será exigida no momento da assinatura do contrato.   

d) Os Equipamentos deverão estar de acordo com RDC 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, e 

possuir registro ANVISA que poderá ser apresentado no momento da Habilitação, porém somente 

será exigido no momento da assinatura do contrato. 

14.8. Outras comprovações da Licitante: 

a) Declarações subscritas por Representante Legal da Licitante, elaboradas em papel timbrado 

ou com carimbo de identificação, atestando que: 

b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração ou com a Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU; 

c) Inexiste menor trabalhador para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei n. 
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8.666/1993, conforme disposições contidas na Lei n. 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto n. 

4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos; 

d) Declaração Referente à Ausência de Parentesco; 

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente de acordo, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP n. 02, de 16 de setembro de 2009. 

f) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da 

Constituição Federal.  

14.9. A Licitante enquadrada como Microempreendedor Individual - MEI que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, 

estará dispensado: 

a) Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 

b) Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

14.9.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a Licitante qualificada como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 

Porte - EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

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

habilitação. 

14.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualificada como Microempresa - 

ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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 do Pregoeiro, quando requerida pela Licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 
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14.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação das Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Sociedade Cooperativa com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

14.14. Será inabilitada a Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital 

e seus Anexos. 

14.15. Nos lotes não exclusivos para Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

14.16. A Licitante provisoriamente vencedora em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, 

ficará obrigada a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

14.16.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação da Licitante nos remanescentes. 

14.17. Os casos de Habilitação que ensejarem dúvidas serão encaminhados para apreciação jurídica 

da Fundação de Ensino e Pesquisa e Uberaba - FUNEPU. 

14.18. Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade, podendo o Pregoeiro, e a 

Equipe de Apoio, realizar consultas on-line, via internet, para verificar a sua autenticidade e validade 

em fase de saneamento do processo. 
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14.19. Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser apresentados sempre em formato 

digital, exclusivamente por meio do sistema (Licitações-e), sendo facultado ao Pregoeiro e à Equipe 

de Apoio o envio dos originais em caso de suspeita de inautenticidade ou fraude. 

14.20. Caso o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio solicite o envio, a Licitante deverá encaminhar os 

documentos originais no prazo máximo de 03 (três) dias. 

14.21. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 

são validos para matriz e todas as filiais. 

14.22. Documentos apresentados com a validade expirada, em regra, acarretarão a inabilitação da 

Licitante, salvo se passível de saneamento que beneficie a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

- FUNEPU. 

14.23. Conforme facultado pelo § 3º, do artigo 43, da Lei n. 8.666/93, durante a análise dos 

documentos, o Pregoeiro poderá solicitar esclarecimentos ou outras informações que julgar 

necessárias junto aos órgãos/empresas emitentes de atestados de capacidade técnica, quando exigidos, 

razão pela qual os atestados deverão trazer em seu bojo dados para efetivo contato com os Órgãos ou 

Empresas emitentes. 

14.24. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 

idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 

14.25. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a Licitante será 

declarada vencedora. 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

15.1. A proposta final da Licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 03 

(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

15.1.1. 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. 
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15.1.2. Conter a indicação da Instituição Financeira, Agência e número da conta 

corrente de titularidade da Licitante vencedora, para fins de pagamento. 

15.2. 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. 

15.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

15.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (artigo 5º, da Lei n. 8.666/93). 

15.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

15.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

15.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outra Licitante. 

15.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis no portal “licitações-e”, após a homologação. 

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

16.1. Declarada a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da Licitante 

qualificada como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta minutos), para que qualquer Licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

16.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

16.2.2. A falta de manifestação motivada da Licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito; 

16.2.3. Uma vez admitido o recurso, a Recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais 

Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros 03 (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. 

16.3. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade 

Competente. 

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

16.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

17.1.1. 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. 

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a 

Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da Lei Complementar n. 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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17.2. Todos as Licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta. 

17.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

17.4. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados apresentados no 

portal “licitações-e”, sendo responsabilidade da Licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O objeto da licitação será adjudicado a Licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

18.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 

homologará o procedimento licitatório. 

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

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

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

19.2. A Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU 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 

corridos, a contar da data de seu recebimento.  

19.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Fundação de Ensino e Pesquisa 

de Uberaba - FUNEPU. 
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19.3. O Aceite do Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa Adjudicatária, implica 

no reconhecimento de que: 

19.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei n. 8.666/1993; 

19.3.2. A Adjudicatária se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus Anexos; 

19.3.3. A Adjudicatária reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e reconhece os direitos da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

19.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 60 meses 

conforme determina lei 8.666/93. 

19.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas neste Edital e seus Anexos, que deverão ser mantidas pela 

Licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

19.6. Na hipótese de a Adjudicatária não comprovar as condições de habilitação consignadas neste 

Edital e seus Anexos ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Fundação de 

Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis, poderá convocar outra Licitante, respeitada a ordem de classificação, 

para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

20. DO REAJUSTE  

20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas; 

20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice do IGPM 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
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20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

20.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer.  

20.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

20.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento ou mediante termo aditivo celebrado entre 

as partes. 

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. Nos termos do art. 67 Lei n. 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

21.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 

seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, 

designados pela autoridade competente. 

21.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Fundação de 

Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

artigo 70 da Lei n. 8.666/1993. 
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21.3. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

22.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto entregue com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

22.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

na entrega do objeto, para que seja reparado ou corrigido. 

22.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

22.4.1. A Contratante poderá transferir a responsabilidade de fiscalização para 

profissional indicado pela parte beneficiária do objeto licitado.  

22.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos. 

22.6. A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

23.1.1. Efetuar a prestação de serviços do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal. 
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23.2. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos/tributos, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal, validade, contribuições 

fiscais e parafiscais, assistência operatória e pós-operatória, e quaisquer outros que incidam ou 

venham incidir sobre a prestação de serviço, direta e indiretamente, no objeto deste Edital e seus 

Anexos; 

23.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990); 

23.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

23.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da prestação de serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

23.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

23.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

23.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos causados diretamente à Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

objeto contratado, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização, conforme artigo 932, inciso III do Código Civil; 

23.9. Não subcontratar, ceder ou transferir, parcial ou total, o objeto contratado; 

23.10. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações 

que a vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, devendo orientar os 

profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU; 

23.11. Efetuar a entrega dos insumos e reagentes no prazo de 10 dias corridos do envio da 

Autorização de Fornecimento, emitida pela Fundação; 
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23.11.1. Possíveis atrasos na entrega do item 23.11, poderão ser tratados com as 

penalidades previstas neste Edital. 

23.12. Os insumos e reagentes deverão ser entregues em sua embalagem original, sem violação, bem 

como estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens de fábrica 

lacradas pelo fabricante. Exceção será feita àquele material comprado em quantidade inferior a menor 

embalagem expedida pelo fabricante; 

23.13. Todos os insumos e reagentes a serem fornecidos deverão estar em conformidade com a 

legislação sanitária vigente; 

23.14. No ato da entrega não se admitirá: 

23.14.1. Embalagens de papelão que contenham diversos produtos, não proporcionando 

uma condição adequada de identificação e conferência no ato do recebimento; 

23.14.2. Produtos fora das embalagens originais; 

23.14.3. Produtos que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que 

suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto à procedência dos mesmos. 

23.15. Os materiais deverão atender rigorosamente as especificações da respectiva proposta e/ou 

Autorização de Fornecimento. O fornecimento dos mesmos fora das especificações indicadas 

implicará na recusa por parte da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, a qual o 

colocará à disposição para substituição; 

23.16. As empresas que receberem comunicado para substituição de insumos ou dos reagentes 

deverão providenciá-los dentro do prazo estipulado pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

- FUNEPU. 

23.16.1. Caso a Contratada se recuse a proceder à substituição dos materiais nos termos 

deste Edital, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU se resguarda no 

direito de, após o devido processo legal administrativo, aplicar as sanções previstas no 

edital. 

24. DO PAGAMENTO 
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24.1. O pagamento do objeto contratado através desta licitação será efetuado mediante a Nota 

Fiscal/Fatura emitida em moeda corrente e será realizado em até 30 (trinta) dias corridos ao 

recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, após prestação de serviços.  

24.2. Caso a correspondente Nota Fiscal/Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será 

contado a partir da data da regularização do documento fiscal. 

24.3. O atesto será expedido pelo Fiscal do Contrato, que somente o fará após a constatação do 

cumprimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como, se for o caso, 

informar as ocorrências para aplicação das sanções previstas neste Edital. 

24.4. Os dados bancários deverão ser do mesmo CNPJ que a licitante participou da licitação. 

24.5. Os pagamentos serão realizados por meio de ordem bancária, através de crédito em conta 

corrente da contratada informada na Nota Fiscal/Fatura. 

24.6. A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU não acatará a negociação de 

duplicatas com bancos ou outras instituições financeiras. 

24.7. Os títulos emitidos em desfavor da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU 

não poderão ser negociados, cedidos ou transferidos e nenhuma hipótese. 

24.8. Do valor de cada pagamento serão retidos os tributos e contribuições de que trata o artigo 64, 

da Lei n. 9.430, de 17/12/96, Instrução Normativa Conjunta n. 23, de 02/03/01, conforme 

regulamentação expedida pela Secretaria da Receita Federal. 

24.9. A(s) Contratada(s) optante(s) pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES - deverá(ão) anexar à 

nota fiscal cópia do respectivo termo de opção para que não sofra (m) o recolhimento citado no item 

acima. 

24.10. À critério da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU poderão ser utilizados 

valores devidos à Contratada para pagamento de multa aplicada em decorrência de sanção 

administrativa imposta em regular procedimento. 

24.11. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de paga ou relevada qualquer sanção de que 
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trata este Edital. 

24.12. Previamente a cada pagamento, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU 

realizará consulta de regularidade fiscal para identificar possível proibição de contratar com o Poder 

Público e verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada. 

24.13. No caso de pagamento, se constatada a situação de irregularidade fiscal, a Contratada será 

advertida por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual e sanções previstas neste Edital, podendo 

este prazo ser prorrogado a critério da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU. 

24.14. As notas deverão ser emitidas para o CNPJ/MF de número 20.054.326/0001-09, razão social 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, nome fantasia Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

- FUNEPU, inscrição municipal 24.868, contendo na sua descrição o local de prestação de serviços e 

a descrição dos serviços prestados. 

24.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX)      I      ( 6 / 100 )          I = 0,00016438 

                  =            365               TX = Percentual da taxa anual = 6% 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n. 10.520/2002, a Contratada que: 
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a) Deixar de executar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

25.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, após observado o devido processo 

legal e a ampla defesa, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU poderá aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

25.2.1. Advertência; 

25.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, por prazo não superior a 

dois anos; 

25.2.3. Multas: 

a) De 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de desistência da proposta, 

após ser declarada vencedora, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto contratado, no caso de recusa 

injustificada da Licitante Adjudicatária em firmar o instrumento de contratação ou em aceitar ou em 

retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas; 

c) De 01% (um por cento) sobre o valor total da contratação ou do lote do edital, nesse último 

caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo 

do valor da multa, somente a parcela da ata ou do lote da ata inadimplida, por dia de atraso no prazo 

contratual da entrega do objeto, limitado a 10% (dez por cento)  do mesmo valor, por ocorrência; 

d) De 05% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação ou do lote do edital, nesse último 
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caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo 

do valor da multa, somente a parcela da ata ou do lote da ata inadimplida, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do Edital, não especificada no subitem acima, e aplicada em dobro na sua 

reincidência; 

e) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação ou do lote do edital, nesse último 

caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo 

do valor da multa, somente a parcela da ata ou do lote da ata inadimplida, pela recusa em corrigir ou 

substituir qualquer material rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção ou 

substituição não se efetivar no prazo determinado pela Administração da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, contados da data da comunicação formal da rejeição ou defeito; 

f) De 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação ou do lote do edital, nesse último 

caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por lote, considerando, para fins de cálculo 

do valor da multa, somente a parcela da ata ou do lote da ata inadimplida, quando caracterizados os 

atos inidôneos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n. 8.666/1993. 

25.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o disposto na Resolução 

Interna n. 04, de 07/04/2020 (Anexo IX), na Lei n. 8.666/1993 e na Lei n. 9.784/1999. 

25.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

25.5. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas conjuntamente, caso haja 

apuração de cabimento de mais de uma infração. 

26. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

26.1. É admissível à fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que: 

a) Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original;  
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b) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições editalícias;  

c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

d) Haja a anuência expressa da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU à 

continuidade da contratação. 

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

27.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: elizeu@funepu.com.br 

no período compreendido entre as 08h00min e 16h00min de segunda a sexta feira, horários de 

expediente na Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, não se computando, por óbvio, 

feriados e sábados e domingos. 

27.2.1. Os pedidos de esclarecimentos enviados após o horário de expediente da Fundação de Ensino 

e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU (08:00 às 16:00hs) serão considerados como apresentados no 

dia útil subsequente para fins de aferição da tempestividade. 

27.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

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

27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

27.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

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

27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

Participantes e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU. 

27.9. Decairá do direito de suscitar falhas ou irregularidades no Edital e seus Anexos em eventual 

recurso a Licitante que não apresentar impugnação a tempo e modo, ressalvadas hipóteses de vícios 

insanáveis. 

28. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

28.1. As empresas participantes do certame deverão observar as seguintes diretrizes de 

sustentabilidade ambiental previstas no Decreto n. 7.746/ 2012, com as respectivas alterações: 

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; 

f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens; 

h) Os bens sejam constituídos em todo, ou em parte, por material reciclado, atóxico ou 
biodegradável; 

i) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

j) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
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do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

29.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília (DF). 

29.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

29.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, atendidos o interesse público e o da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, sem comprometimento da segurança da contratação. 

29.7. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU. 

29.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

Licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

29.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

29.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.funepu.com.br ; 

www.licitacoes-e.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Conde de Prados 
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n° 211 Bairro Abadia Cidade Uberaba- MG, nos dias úteis, no horário das  8:00  horas às 17:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

29.12. É facultado ao Pregoeiro ou à Representante Legal da Fundação de Ensino e Pesquisa de 

Uberaba - FUNEPU, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

29.13. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pelo envio de propostas, lances ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

29.14. A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU não disponibilizará suas instalações, 

bem como materiais ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às Licitantes interessadas 

em participar deste Pregão Eletrônico. 

29.15. 25.8 A Representante Legal da Fundação de Ensino e Pesquisa - FUNEPU, mediante 

decisão fundamentada, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 

49 da Lei n. 8.666/1993 c/c com a Súmula 473 do STF. 

29.15.1. A anulação do Pregão induz à do contrato ou do instrumento equivalente. 

29.16. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão 

Eletrônico, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

29.17. Aplicam-se às Cooperativas enquadradas na situação do artigo 34, da Lei n. 11.488/2007, 

todas as disposições relativas às Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP. 

29.18. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

Foro da Comarca de Uberaba (MG). 

30. DOS ANEXOS 

30.1. Constituem Anexos do edital e dele fazem parte integrante:  
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a) Anexo I - Descrição do Objeto; 

b) Anexo II - Termo de Referência; 

c) Anexo III - Modelo para Apresentação da Proposta de Preços; 

d) Anexo IV -  Declaração de Inexistência de Impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração; 

e) Anexo V - Declaração que inexiste menor trabalhador; 

f) Anexo VI - Declaração referente a Ausência de Parentesco; 

g) Anexo VII - Declaração que a proposta foi elaborada de forma independente; 

h) Anexo VIII - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado; 

i) Anexo IX - Resolução Interna n. 04, de 07/04/2020. 

Uberaba/MG, ......... de ................................. de 2020. 

 

_____________________________________________ 
Assinatura da autoridade competente 
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Anexo I – Descrição do Objeto 

Lote 01 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada anual 

1.1 

Locação de 01 equipamento para determinação 

automatizada de parâmetros bioquímicos e eletrólitos, com 

capacidade de processamento de amostras conforme 

quantidade estimada e automatizado com sistema 

operacional utilizado na UPA; 

12 meses 

1.2 ALT - Transaminase Pirúvica [TGP] 6.360 

1.3 Amilase 4.800 

1.4 AST - Transaminase Oxalacética [TGO] 6.360 

1.5 Bilirrubina total 2.520 

1.6 Bilirrubina direta 2.520 

1.7 Cálcio 360 

1.8 Creatinina 20.400 

1.9 Creatinofosfoquinase fração MB 600 

1.10 Creatinofosfoquinase total, [CPK] 480 

1.11 Fosfatase alcalina 3.600 

1.12 Gama-glutamil-transferase, [Gama GT] 3.960 

1.13 Glicose 2.040 

1.14 Lipase 240 

1.15 Magnésio 2.400 

1.16 Potássio 15.960 

1.17 Proteína C Reativa - [PCR ultrassensível] 1.320 

1.18 Proteínas totais 1.000 

1.19 Proteínas urinarias 500 

1.20 Sódio 15.360 

1.21 Ureia 19.200 
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Lote 02 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada anual 

2.1 

Locação de 01 equipamento para determinação de tempos 

de coagulação (coagulômetro), capaz de determinar TP e 

TTPA, com sistema de detecção ótica sensível inclusive em 

plasmas lipêmicos ou com fraca formação de fibrinas, 

impressora embutida no equipamento, com capacidade de 

processamento de amostras conforme quantidade 

estimada. 

12 meses 

2.2 

Kit para determinação do Tempo de Protrombina (TAP), 

liofilizado, com apresentação de no mínimo 20 ml / kit - 

(cubetas de leitura descartáveis)  

2.750 

2.3 
Kit para determinação do tempo de Tromboplastina parcial 

ativada (TTPA) (cubetas de leitura descartáveis) 
2.750 

Lote 03 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada anual 

3.1 

Locação de 02 aparelhos de gasometria com leitura mínima de 

PH, PO2, PCO2, SO2, TCO2 e O2HB, sem uso de torpedo de 

oxigênio em sua metodologia de trabalho, devendo 01 

aparelho ser instalado na UPA Parque do Mirante e 01 na UPA 

São Benedito, localizado na Rua Major Eustáquio, 1030, bairro 

São Benedito, em Uberaba-MG; 

12 meses 

3.2 Gasometria arterial 6.000 
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Lote 04 

 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada anual 

4.1 

Locação de 02 aparelhos para realização de exames de 

hematologia, devendo 01 ser para utilização da demanda e 

rotina diária, com capacidade para analisar no mínimo 60 

amostras por hora, e 01 para backup, com capacidade mínima 

de analisar 60 amostras por hora, capaz de realizar 

interfaceamento com sistema operacional utilizado na UPA; 

12 meses 

4.2 Hemograma completo 40.000 

 

Lote 05 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada anual 

5.1 

Locação de 01 aparelho para realização de uroanálise, 

semiautomático, de urina, com no mínimo as seguintes 

características: Velocidade mínima de 500 testes/hora, 

carregamento contínuo de amostras, sem necessidade de 

parar o equipamento, leitura automática de cor da urina e 

aspecto inserido manualmente, com liberação no laudo do 

resultado; memória de no mínimo 1.000 resultados de 

pacientes e 1.000 resultados de controle, emissão de 

resultados qualitativos, quantitativos e/ou em cruzes, 

dependendo do tipo de teste, com data e hora de realização 

do mesmo, e por área, leitura de amostras de emergência 

sem perder a sequência da lista de trabalho, possibilidade de 

12 meses 
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inserção de leitor de código de barras e mudança durante o 

teste, capacidade para ajustes na sensibilidade dos testes, 

capacidade de interface bidirecional e USB, software em 

português. Impressão em negrito dos resultados alterados 

(tarja preta), para diferenciação dos resultados normais. 

Equipamento, tiras de reação e controles de qualidade com 

dois níveis (normal e patológico) de mesma marca/fabricante; 

5.2 

Locação de 02 aparelhos microscópios, para uso em amostras 

biológicas, binocular, com objetivas planacromáticas e óptica 

infinita; 

12 meses 

5.3 

Tiras reagentes com no mínimo 11 parâmetros, sendo eles no 

mínimo: glicose, cetona, densidade, sangue (hemácias 

íntegras e lisadas), PH, proteína, bilirrubina, urobilinogênio, 

nitrito, leucócito e ácido ascórbico. As tiras não devem 

apresentar interferência pelo ácido ascórbico. Equipamento e 

tiras de reação e controles de qualidade com dois níveis 

(normal e patológico) de mesma marca comercial; 

22.000 

 

Lote 06 

 

 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada anual 

6.1 

Locação de 01 aparelho Point of Care (POC) para 

imunoensaio de fluorescência, indicado para a determinação 

qualitativa e quantitativa dos níveis totais, compatível com 

sistema HIS, capaz de processar e emitir resultados 

12 meses 
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quantitativos de Troponina I, Β-HCG e PCR e qualitativa para 

HIV - Ab-Ag. 

6.2 

Kit de teste Troponina I para análise em soro e/ou sangue total, 

com um volume aproximado de 100ul (+/- 50ul), com uma faixa 

de medição de 0.05 - 20ng/ml. Se o resultado for abaixo de 

0.05 ng/ml, poderá ser reportado como “↓ 0.05ng/mL” e se 

acima de 20ng/mL, poderá ser reportado como “↑ 20ng/mL”. O 

tempo médio para liberação de teste deverá ser em média 12 

minutos (+/- 03 minutos). Deverá ser compatível com o 

equipamento fornecido. 

8.500 

6.3 

BETA-HCG (fração beta do hormônio gonotrófico coriônico) 

quantitativa. Metodologia de imunofluorescência ou 

fluorimetria com equipamento semiautomatizado que permite 

o uso de leitor de código de barras, controles, calibradores, 

acessórios e interfaceamento. Teste com sangue total, soro ou 

plasma. Tempo de reação 15 min. Kit armazenado em 

temperatura ambiente (4 a 30ºC). Pequeno volume necessário 

para análise: 20 µL. Faixa de mínimo: 2 – 200.000 mIU/mL. 

Significado clinico: >25mIU/mL indicativo de gravidez. 

150 

 6.4 

Proteína C Reativa (PCR) quantitativa. Metodologia de 

imunofluorescência ou fluorimetria com equipamento 

semiautomatizado que permite o uso de leitor de código de 

barras, controles, calibradores, acessórios e interfaceamento. 

Kit composto por 25 testes. Teste com sangue total, soro ou 

plasma.  Resultado em 3 minutos. Kit armazenado em 

temperatura ambiente (4 – 30ºC). Pequeno volume necessário 

para análise: 5 ou 8,5 µL. Ampla faixa de análise: 0,5 – 200 

mg/L. Significado clínico: >10 mg/L Indicativo de infecção 

associada (bacteriana ou viral. 

1.320 

 



 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 
Endereço: Rua Conde de Prados, nº 211 – CEP: 38.025-260  

Bairro: Nossa Senhora da Abadia, Uberaba/MG   
Telefone: (34) 3319-7600 / 3319-7610 

CNPJ nº 20.054.326/0001-09 

 

 

47 de 70 

Anexo II – Termo de Referência 
 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos, automação dos equipamentos oferecidos com o sistema 

utilizado pela contratante, insumos e reagentes para exames laboratoriais de material 

biológico humano, a ser realizado dos usuários das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

do município de Uberaba, geridas pela FUNEPU (Fundação de Ensino e Pesquisa de 

Uberaba). 

1.2 As empresas fornecedoras deverão oferecer equipamentos, insumos e reagentes 

para realização de exames classificados como bioquímica, hematologia, uroanálise, 

gasometria e marcadores cardíacos como Troponina I através do sistema Point of Care 

(POC), além de manutenção nos equipamentos. 

1.3 A mesma disponibilizará manutenção corretiva através da abertura de chamados e 

preventiva conforme cronograma apresentado junto a proposta. 

1.4 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na Unidade de Pronto 

Atendimento Parque do Mirante, localizado na Av. Leopoldino de Oliveira, 534, bairro 

Estados Unidos e na Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, localizada na Rua 

Major Eustáquio, 1030, bairro São Benedito, município de Uberaba – MG. 

2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 

2.1 Este termo de referência tem por objetivo a contratação de empresas 

especializadas na locação de equipamentos e fornecimentos de insumos e reagentes 

necessários para o processamento de material biológico humano, que possibilitará a 

geração de resultados a fim de elucidação diagnóstica de usuários das UPA’s com 

indicação de realização de exames de sangue, urina, etc., além de manutenção preventiva 

e corretiva. 

2.2 Justifica a solicitação o fato de que com o encerramento das atividades da unidade 

laboratorial da FUNEPU, situação definida pelo Conselho de Curadores da FUNEPU, 

haveria a necessidade de contratação de prestador de serviço laboratorial, porém, após 
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análise comparativa de custo benefício entre estruturar o serviço como próprio da unidade 

e contratar empresa prestadora de serviços para emissão de resultados, optou-se pela 

adequação de área localizada na UPA Parque do Mirante, visto que projeto aprovado para 

instalação da unidade, consta área prevista para laboratório. 

2.3 A solicitação de locação é justificada por ser mais vantajosa, pois, entre os 

benefícios da locação temos já inclusos no valor do aluguel do equipamento, fatores como: 

depreciação dos equipamentos locados, manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, valor do processo de instalação e automação dos equipamentos e sua 

manutenção.  

2.4 Os lotes deste termo foram divididos conforme especificidades dos produtos 

e considerando que os equipamentos para análise de material biológico possuem insumos 

específicos e exclusivos, devendo a empresa fornecedora garantir a entrega do consumível 

compatível com o equipamento fornecido, justificando assim a junção dos itens contratados. 

2.5 Os equipamentos e quantidade estimada de exames para realização no período de 

12 meses, foram estimados conforme produção realizada no ano de 2019. 

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

3.1 Lote 01 – Bioquímica 

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 01 (um) multianalisador 

bioquímico totalmente automatizado, podendo ser de química convencional ou química 

seca, pelo período de 12 (doze) meses, sendo que o equipamento deverá ter a seguinte 

especificação:  

a) Se química convencional: equipamento totalmente automático (para exames diversos), 

acesso randômico de acesso contínuo, interfaceamento bilateral;  princípios de leitura: 

absorbância e turbidimetria; capacidade para análise de no mínimo 300 testes/hora 

fotométricos para análise de rotina e pelo menos 10 posições com prioridade para 

realização imediata das análises; utilização de tubos primários (5,7 e 10 ml), cubetas e 

microcubetas; capacidade de processar amostras de soro, plasma, urina, líquor e outros 

líquidos orgânicos; sistema aberto; dois braços de pipetagem: para reagentes e amostras; 

capacidade para pelo menos 70 amostras on bord. Diluição e concentração automáticas 

das amostras e identificação das mesmas com código de barras; compartimento dos 
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reagentes deverá ser refrigerado e apresentar capacidade para acomodar frascos com 

reagentes para realização de pelo menos 60 exames diferentes, pois vários analitos 

trabalham com frascos bi-reagentes; identificação de todos os reagentes através de código 

de barras; calibração linear e não linear, automática; diluição automática para múltiplos 

calibradores; monitor colorido e tela touchscreen anexo ao equipamento ou computador 

acompanhado de acessórios como monitor de mínimo 19”, mouse e teclado e impressora 

se for necessário para funcionamento pleno do equipamento; capacidade de 

interfaceamento bidirecional; No break de 2.0 KVAs ou superior compatível com o 

equipamento; Controle de qualidade em 02 níveis (Normal, e Patológico) automático em 

intervalos definidos pelo operador. Utilização das regras múltiplas de Westergard. Controle 

diário, mensal e em tempo real; lavagem de cubetas de reação automática com baixo 

consumo de água, ou outro processo de cubetas totalmente descartáveis com dispensação 

automática pelo equipamento; software em português, para gerenciamento de dados dos 

pacientes, dos controles, e de todo sistema do equipamento. Todos os reagentes deverão 

ser líquidos pronto para o uso, sem a manipulação para fracionamento, em frascos 

dedicados com identificação por código de barras pelo equipamento. Os reagentes, 

controles e calibradores deverão ser da mesma marca comercial do equipamento para 

manter a padronização dos métodos. Os controles e calibradores deverão contemplar todos 

os analitos. O equipamento deverá ser integrado ao sistema utilizado pela contratante no 

momento da instalação do mesmo, sendo que o custo da licença de uso deverá ser 

apresentado junto a proposta, assim como o da manutenção mensal.  

b) Se química seca: equipamento totalmente automático (para exames diversos), acesso 

randômico de acesso contínuo, multiparamétrico, interfaceamento bilateral; capacidade 

para no mínimo 240 amostras/hora pela tecnologia de química seca; calibração automática: 

curva de calibração estável por até seis meses para todos os testes; capacidade de utilizar 

tubos primários de no mínimo 4 ml ou microcoletores de amostras; temperatura e umidade 

interna controladas automaticamente; detector de nível de amostra; possibilidade de 

realizar eletrólitos; capacidade de realizar procedimentos em soro, plasma, urina e líquor; 

sistema de controle de qualidade total integrado ao analisador, com impressão dos dados 

e cálculos estatísticos; software em português, para gerenciamento de dados dos 

pacientes, dos controles e de todo sistema do equipamento; monitor colorido e touchscreen; 

capacidade de interfaceamento bidirecional; No break de 2.0 KVAs ou superior compatível 
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com o equipamento; detector de coágulos, fibrina; detector de nível de presença de 

reagentes;  e reagentes prontos para uso. O equipamento deverá ser integrado ao sistema 

utilizado pela contratante no momento da instalação do mesmo, sendo que o custo da 

licença de uso deverá ser apresentado junto a proposta, assim como o da manutenção 

mensal. 

 A proposta deverá conter todos insumos, reagentes, calibradores, controles e 

licença de uso de sistema de automação, desde sua implantação junto ao LIS utilizado pela 

instituição e custo de sua manutenção, além de suporte técnico e manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos. 

Item Especificação do produto 
Quantidade 

estimada 
anual 

1 

Locação de 01 equipamento para determinação 

automatizada de parâmetros bioquímicos e eletrólitos, com 

capacidade de processamento de amostras conforme 

quantidade estimada e automatizado com sistema 

operacional utilizado na UPA; 
 

12 meses 

2 ALT - Transaminase Pirúvica [TGP] 6.360 

3 Amilase 4.800 

4 AST - Transaminase Oxalacética [TGO] 6.360 

5 Bilirrubina total 2.520 

6 Bilirrubina direta 2.520 

7 Cálcio 360 

8 Creatinina 20.400 

9 Creatinofosfoquinase fração MB 600 

10 Creatinofosfoquinase total, [CPK] 480 

11 Fosfatase alcalina 3.600 

12 Gama-glutamil-transferase, [Gama GT] 3.960 

13 Glicose 2.040 

14 Lipase 240 

15 Magnésio 2.400 

16 Potássio 15.960 



 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 
Endereço: Rua Conde de Prados, nº 211 – CEP: 38.025-260  

Bairro: Nossa Senhora da Abadia, Uberaba/MG   
Telefone: (34) 3319-7600 / 3319-7610 

CNPJ nº 20.054.326/0001-09 

 

 

51 de 70 

17 Proteína C Reativa - [PCR ultrassensível] 1.320 

18 Proteínas totais 1.000 

19 Proteínas urinarias 500 

20 Sódio 15.360 

21 Ureia 19.200 

 TOTAL DE EXAMES 109.980 

3.2 Lote 02 - Coagulograma 

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 01 (um) coagulômetro, pelo 

período de 12 (doze) meses, sendo que o equipamento deverá ter a seguinte especificação 

informada abaixo, devendo na proposta contemplar todos insumos (inclusive cubetas), 

reagentes, calibradores e controles necessários para a realização da quantidade de 

exames informada além de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos. 

 Os reagentes, controles e calibradores, se for o caso, deverão ser da mesma marca 

entre si. 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada 

anual 

01 

Locação de 01 equipamento para determinação de tempos 

de coagulação (coagulômetro), capaz de determinar TP e 

TTPA, com sistema de detecção ótica sensível inclusive em 

plasmas lipêmicos ou com fraca formação de fibrinas, 

impressora embutida no equipamento, com capacidade de 

processamento de amostras conforme quantidade 

estimada. 

12 meses 

02 

Kit para determinação do Tempo de Protrombina (TAP), 

liofilizado, com apresentação de no mínimo 20 ml / kit - 

(cubetas de leitura descartáveis)  

2.750 

03 Kit para determinação do tempo de Tromboplastina parcial 2.750 
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ativada (TTPA) (cubetas de leitura descartáveis) 

 

 

3.3 Lote 03 – Gasometria  

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 02 (dois) gasometros, pelo 

período de 12 (doze) meses, sendo que os equipamentos deverão ter a seguinte 

especificação informada abaixo, devendo na proposta contemplar todos insumos, 

reagentes, calibradores e controles necessários para a realização da quantidade de 

exames informada além de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos. 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada 

anual 

01 

Locação de 02 aparelhos de gasometria com leitura mínima de 

PH, PO2, PCO2, SO2, TCO2 e O2HB, sem uso de torpedo de 

oxigênio em sua metodologia de trabalho, devendo 01 

aparelho ser instalado na UPA Parque do Mirante e 01 na UPA 

São Benedito, localizado na Rua Major Eustáquio, 1030, bairro 

São Benedito, em Uberaba-MG; 

12 meses 

02 Gasometria arterial 6.000 

3.4 Lote 04 - Hematologia 

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 02 (dois) analisadores 

hematológicos, pelo período de 12 (doze) meses, sendo que os equipamentos deverão ter 

a seguinte especificação informada abaixo, devendo na proposta contemplar todos 

insumos, reagentes, calibradores e controles necessários para a realização da quantidade 

de exames informada além de suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos. 
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- Equipamento principal - analisador hematológico para contagem de 5 partes diferenciais 

com alta precisão de resultados com Citrometria de Fluxo e método de dispersão a laser 

de três ângulos para Leucócitos 5 Diff. Deverá possuir canal duplo óptico real para Diff e 

BASO eliminando quaisquer interferentes e alta capacidade de FLAGS de diagnósticos 

ajustáveis e células anormais. Possuir Citometria de Fluxo (FCM) e método de dispersão a 

laser em ângulo triplo para analise diferencial de WBC em 5 partes e contagem de 

leucócitos. Método de impedância para contagem de RBC e PLT, reagente livre de cianeto 

para testar a concentração de hemoglobina. Possuir gráfico de dispersão com leitura 

através de 3 ângulos, gráfico de dispersão exclusivo para Baso. Dispersão a laser + Corante 

Químico + Célula de Fluxo. 

Deverá realizar no mínimo 27 parâmetros e 60 testes por hora, auto sampler para no mínimo 

60 tubos abertos ou fechados, canal independente para medição de basófilos, 

armazenamento de no mínimo 40.000 amostras LIS bidirecional, software amigável com 

esquemas de abas, leitor de código de barras, alta capacidade de Flags de diagnósticos 

ajustáveis, uso reduzido de amostras, com aspiração de no máximo 20 UL de sangue total. 

- Equipamento backup – equipamento dimensionado igual ao equipamento principal. 

Os dois equipamentos e os reagentes deverão ser da mesma marca comercial, 

podendo ser fornecido controle comercial de marca distinta, desde que atestado pelo 

fabricante ou detentor do registro na Anvisa, atestando seu perfeito funcionamento. 

 O equipamento deverá ser integrado ao sistema LIS utilizado pela contratante no 

momento da instalação do mesmo, sendo que o custo da licença de uso deverá ser 

apresentado junto a proposta, assim como o da manutenção mensal. 

 A proposta deverá conter todos insumos, reagentes, calibradores, controles e 

licença de uso de sistema de automação, desde sua implantação junto ao LIS utilizado pela 

instituição e custo de sua manutenção além de suporte técnico e manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos. 

 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada 

anual 

01 Locação de 02 aparelhos para realização de exames de 12 meses 
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hematologia, devendo 01 ser para utilização da demanda e 

rotina diária, com capacidade para analisar no mínimo 60 

amostras por hora, e 01 para backup, com capacidade mínima 

de analisar 60 amostras por hora, capaz de realizar 

interfaceamento com sistema operacional utilizado na UPA; 

02 Hemograma completo 40.000 

3.5 Lote 05 - Uroanálise 

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 01 (um) aparelho para 

uroanálise semiautomático e 02 (dois) microscópios, pelo período de 12 (doze) meses, 

sendo que os equipamentos deverão ter as seguintes especificações informada abaixo, 

devendo na proposta contemplar todos insumos, reagentes, calibradores e controles 

necessários para a realização da quantidade de exames informada. 

 O equipamento deverá ser integrado ao sistema utilizado pela contratante no 

momento da instalação do mesmo, sendo que o custo da licença de uso deverá ser 

apresentado junto a proposta, assim como o da manutenção mensal além de suporte 

técnico e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. 

 A proposta deverá conter todos insumos, reagentes, calibradores, controles e 

licença de uso de sistema de automação assim desde sua implantação e sua manutenção. 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada 

anual 

01 

Locação de 01 aparelho para realização de uroanálise, 

semiautomático, de urina, com no mínimo as seguintes 

características: Velocidade mínima de 500 testes/hora, 

carregamento contínuo de amostras, sem necessidade de 

parar o equipamento, leitura automática de cor da urina e 

aspecto inserido manualmente, com liberação no laudo do 

resultado; memória de no mínimo 1.000 resultados de 

pacientes e 1.000 resultados de controle, emissão de 

resultados qualitativos, quantitativos e/ou em cruzes, 

12 meses 
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dependendo do tipo de teste, com data e hora de realização 

do mesmo, e por área, leitura de amostras de emergência 

sem perder a sequência da lista de trabalho, possibilidade de 

inserção de leitor de código de barras e mudança durante o 

teste, capacidade para ajustes na sensibilidade dos testes, 

capacidade de interface bidirecional e USB, software em 

português. Impressão em negrito dos resultados alterados 

(tarja preta), para diferenciação dos resultados normais. 

Equipamento, tiras de reação e controles de qualidade com 

dois níveis (normal e patológico) de mesma marca/fabricante; 

02 

Locação de 02 aparelhos microscópios, para uso em amostras 

biológicas, binocular, com objetivas planacromáticas e óptica 

infinita; 

12 meses 

03 

Tiras reagentes com no mínimo 11 parâmetros, sendo eles no 

mínimo: glicose, cetona, densidade, sangue (hemácias 

íntegras e lisadas), PH, proteína, bilirrubina, urobilinogênio, 

nitrito, leucócito e ácido ascórbico. As tiras não devem 

apresentar interferência pelo ácido ascórbico. Equipamento e 

tiras de reação e controles de qualidade com dois níveis 

(normal e patológico) de mesma marca comercial; 

22.000 

3.6 Lote 06 - Point of Care (POC)  

 A empresa vencedora deste lote deverá disponibilizar 01 (um) aparelho point of 

care (POC) para análise quantitativa de Troponina I, pelo período de 12 (doze) meses, 

sendo que o equipamento deverá ter as seguintes especificações informada abaixo, 

devendo na proposta contemplar todos insumos, reagentes, calibradores e controles 

necessários para a realização da quantidade de exames informada além de suporte técnico 

e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. 

Item Especificação do produto 

Quantidade 

estimada 

anual 
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01 

Locação de 01 aparelho Point of Care (POC) para 

imunoensaio de fluorescência, indicado para a determinação 

qualitativa e quantitativa dos níveis totais, compatível com 

sistema HIS, capaz de processar e emitir resultados 

quantitativos de Troponina I, Β-HCG e PCR e qualitativa para 

HIV - Ab-Ag. 

12 meses 

02 

Kit de teste Troponina I para análise em soro e/ou sangue total, 

com um volume aproximado de 100ul (+/- 50ul), com uma faixa 

de medição de 0.05 - 20ng/ml. Se o resultado for abaixo de 

0.05 ng/ml, poderá ser reportado como “↓ 0.05ng/mL” e se 

acima de 20 ng/mL, poderá ser reportado como “↑ 20 ng/mL”. 

O tempo médio para liberação de teste deverá ser em média 

12 minutos (+/- 03 minutos). Deverá ser compatível com o 

equipamento fornecido. 

8.500 

03 

BETA-HCG (fração beta do hormônio gonotrófico coriônico) 

quantitativa. Metodologia de imunofluorescência ou 

fluorimetria com equipamento semiautomatizado que permite 

o uso de leitor de código de barras, controles, calibradores, 

acessórios e interfaceamento. Teste com sangue total, soro ou 

plasma. Tempo de reação 15 min. Kit armazenado em 

temperatura ambiente (4 a 30ºC). Pequeno volume necessário 

para análise: 20 µL. Faixa de mínimo: 2 – 200.000 mIU/mL. 

Significado clinico: >25mIU/mL indicativo de gravidez. 

150 

04 

Proteína C Reativa (PCR) quantitativa. Metodologia de 

imunofluorescência ou fluorimetria com equipamento 

semiautomatizado que permite o uso de leitor de código de 

barras, controles, calibradores, acessórios e interfaceamento. 

Kit composto por 25 testes. Teste com sangue total, soro ou 

plasma.  Resultado em 3 minutos. Kit armazenado em 

temperatura ambiente (4 – 30ºC). Pequeno volume necessário 

para análise: 5 ou 8,5 µL. Ampla faixa de análise: 0,5 – 200 

1.320 
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mg/L. Significado clínico: >10 mg/L Indicativo de infecção 

associada (bacteriana ou viral. 

3.7 A proposta deverá contemplar o valor de todas as despesas relativas ao objeto do 

contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 

desta licitação e especificar a quantidade contida em cada embalagem (caixa), para que 

caso seja necessário, possamos adequar a quantidade solicitada, a fim de não haver 

fracionamento.  

3.7.1 Todos os produtos oferecidos deverão apresentar número do registro na 

ANVISA/MS, página impressa direta da Anvisa ou cópia da publicação no Diário Oficial Da 

União (D.O.U) e data de validade do respectivo registro. O registro apresentado deverá 

estar dentro do prazo de validade na data da licitação, sob pena de desclassificação. Caso 

o produto seja isento de registro, deverá ser apresentada cópia do comprovante de isenção 

emitido por órgão competente. Não serão aceitos protocolos de pedidos de renovação. 

3.8 A Contratada deverá: 

3.8.1 apresentar cronograma de manutenção preventiva, com no mínimo 01 visita 

trimestral e manutenção corretiva, com substituições de peças necessárias para o 

adequando funcionamento dos equipamentos e tempo resposta de até 24 horas após 

notificação da contratante, para todos os itens oferecidos em Contrato; 

3.8.2 prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

3.8.3 comunicar ao Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha 

conhecimento; 

3.8.4 reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da sua execução. Os serviços deverão ser realizados sob garantia de qualidade, 

cobrindo o risco de falhas na sua prestação, sob pena de repetição dos mesmos, sem ônus 

para o Contratante devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados; 

3.8.5 justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não 

realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos 
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na contratação; 

3.8.6 os equipamentos deverão ser entregues e instalados na Unidade de Pronto 

Atendimento Parque do Mirante, localizado na Av. Leopoldino de Oliveira, 534, bairro 

Estados Unidos e na Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, localizada na Rua 

Major Eustáquio, 1030, bairro São Benedito, município de Uberaba – MG. 

3.8.7 deverá ser oferecido treinamento e orientação relacionados ao uso do 

equipamento, para os profissionais designados pela Contratante, que realizarão a operação 

dos mesmos com registro do conteúdo e assinatura dos participantes. 

 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5. 4.1 Atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, de 

complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovado por cópia de nota fiscal emitida 

nominal ao declarante, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de 

serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e 

término, e local da prestação dos serviços; com a identificação da pessoa jurídica emitente 

bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato; 

6. 4.2 Autorização de comercialização e Habilitação Técnica expedido pela fabricante ou 

detentor do registro na ANIVSA dos equipamentos oferecidos, para manutenção preventiva 

e corretiva em partes e peças do equipamento;    

7. 4.3 Equipamento deverá estar de acordo com RDC 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 

2001, e possuir registro ANVISA; 

8. 4.4 Manual de funcionamento do equipamento. 

 

 

Uberaba, 02 de julho de 2020. 
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_________________________________________________ 

Antonio Cassemiro Gonçalves 
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Anexo III – Modelo para Apresentação da Proposta de Preços 

Pregão Eletrônico n°:  

Processo nº: 

À Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU 

Licitante   

CNPJ   Tel/Fax: 

Endereço   Nº: Bairro: 

Cidade   Estado: CEP: 

Contato   E-mail: 

Banco   Agência: Conta Corrente: 
 
 

Dos Preços, Especificações e Quantitativos 

Lote Especificação Qtd. Valor Unitário Valor Total 

          

Valor Total da Proposta   

 

Valor Total por Extenso : (_____________________________) 

 

Validade da Proposta: Mínimo 60 dias; 

Prazo para pagamento: Até 30 dias corridos; 

Ciente e de acordo com todos os termos do Edital; 

Nome do responsável pela assinatura da autorização de fornecimento, cargo, RG e CPF. 

 

Uberaba/ MG,___de______de 2020. 

_____________________________________________ 
Representante Legal, Cargo, CPF 
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Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

 

____________________________________________ (identificação da empresa), inscrito no CNPJ 

sob o nº:__________________ por intermédio de seu representante legal o 

(a)Sr.(a)______________________________________________,portador(a) da Carteira de 

Identidade nº________________, e do CPF nº____________________, DECLARA expressamente 

que não está impedida de licitar e contratar com a administração pública nas esferas Federal, Estadual 

e Municipal. 

Declara ainda, que todo e qualquer fato que importe na modificação da presente declaração, será 

imediatamente comunicado à Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU. 

Por ser verdade firma o presente. 

 Uberaba/MG, .......de ................... de 2020. 
 

 
 
 

_________________________________________________ 
(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 
Endereço: Rua Conde de Prados, nº 211 – CEP: 38.025-260  

Bairro: Nossa Senhora da Abadia, Uberaba/MG   
Telefone: (34) 3319-7600 / 3319-7610 

CNPJ nº 20.054.326/0001-09 

 

 

62 de 70 

 

Anexo V – Declaração Referente ao Trabalho do Menor 

 

________________________ (identificação da empresa), inscrito no CNPJ sob o 

nº:__________________ por intermédio de seu representante legal o 

(a)Sr.(a)______________________________________________,portador(a) 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, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(). 

Por ser verdade firma o presente. 

Uberaba/MG, .......de ................... de 2020. 
 
 
 

_________________________________________________ 
(Representante legal) 
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Anexo VI – Declaração Referente à Ausência de Parentesco 
 

________________________ (identificação da empresa), inscrito no CNPJ sob o 

nº:__________________ por intermédio de seu representante legal o 

(a)Sr.(a)______________________________________________,portador(a) da Carteira de 

Identidade nº________________, e do CPF nº____________________, DECLARA, para fins do 

disposto na Lei 12.465/2011, no Decreto 7203/2010 e demais disposições legais que não possui 

parentesco consanguíneo com empregados ou dirigentes da Fundação de Ensino e Pesquisa de 

Uberaba, bem como não possui em seu quadro societário sócio gerente, com poderes de gestão direta 

ou indiretamente, empregado ou dirigente da FUNEPU, ou vinculado ao ente disponibilizador dos 

recursos financeiros, da Administração Pública, Direta ou Indireta da União, do Estado, do Município 

ou do Distrito Federal, ou que tenha interesses institucionais, ressalvados os permissivos legais.  

Por ser verdade firma o presente. 

Uberaba/MG, .......de ................... de  2020. 
 
 

_________________________________________________ 
(Representante legal) 
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Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
 

Ref.: Pregão **/2020 

(Identificação completa do representante da empresa), como representante devidamente constituído 
da (Identificação completa da empresa) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no 
Edital Carta Convite de nº 01/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico 20/2020 foi elaborada de maneira 
independente por (Identificação completa da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Pregão Eletrônico 20/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Eletrônico 20/2020 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão 
Eletrônico 20/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico 20/2020 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico 20/2020 não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico 20/2020 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico 20/2020 não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
funcionário da FUNEPU antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la. 

Uberaba/MG, .......de ................... de 2020. 
 

            _______________________________________________________________ 
(Assinatura do responsável pela empresa) 

Nome ou carimbo Cargo ou carimbo 

 

 

Anexo VIII – Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
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degradante ou forçado 

_________________________________________________________ inscrito no CNPJ sob o 

nº_______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)_______________________________________, portador da Carteira de Identidade 

_________________ do CPF nº _______________________ DECLARA para fins do disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 

que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

Uberaba/MG, .......de ................... de 2020. 
 

_________________________________________________ 
(Representante legal) 

 

Anexo IX – Resolução Interna n. 04, de 07 de abril de 2020 (Procedimento Administrativo de 

Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Procedimento Licitatórios e/ou 

Contratos) 
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Anexo X – Contrato 

 

CONTRATO  Nº. XXX/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ENSINO E 
PESQUISA DE UBERABA E A 
*************************. 

 

 

A FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU, ente 

fundacional com personalidade jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Uberaba, Estado 

de Minas Gerais, na Rua Conde de Prados, nº 211, Bairro Abadia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

20.054.326/0001-09, neste ato representada por sua Presidente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

casada, servidora pública federal, portadora da cédula de identidade XXXXXXXXXXXXXX, 

inscrita no CPF/MF sob o nº. XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, 

e a ***************************, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de 

**********************, Estado de *******************, na ******************, nº. ***, 

Bairro: *********************, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

******************************, neste ato representada pelo seu _____, brasileira, 

*********(estado civil), ***********(profissão), portadora da cédula de identidade 

******************, inscrito no CPF/MF sob o nº. ***************, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, derivado do PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº20/2020, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente CONTRATO tem por Objeto contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos de laboratório, bem como sistema próprio, insumos e reagentes para 

exames laboratoriais de material biológico humano, para atendimento as necessidades da Fundação 

de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, enquanto gestora das Unidades de Pronto Atendimento 

UPA’s de Uberaba (MG) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
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seus Anexos. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (meses) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos, 

limitados a 60 meses, nos moldes do artigo 57, inciso II da Lei n. 8.666/93, mediante termo aditivo. 

2.2. A data de início da prestação de serviços começará a contar do dia seguinte à publicação do 

extrato da contratação no Diário Oficial, conforme previsto na legislação vigente. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS 

3.1. Integram este instrumento, independentemente de transcrição, o Edital de Licitação, e todos 

seus anexos, cujos termos os partícipes acatam integralmente. 

4. DO VALOR 

4.1. O valor total anual estimado deste contrato é de R$ ________ (______), conforme proposta 

vencedora do Pregão **/2020, cuja taxa de administração corresponde a **% (____________). 

4.2. O percentual da taxa de administração não sofrerá alteração durante a vigência deste contrato, 

inclusive, em caso de prorrogação. 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. SUPRESSÃO 

6. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

6.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico financeira, a CONTRATANTE analisará 

o pedido da CONTRATADA, que deverá estar devidamente justificado e amparado de todas as 

documentações comprobatórias; 

6.2. O pedido de reequilíbrio não se destina a incrementas a lucratividade real do contrato e 

nem de corrigir possível inexequibilidade da proposta;  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 -SUPRESSÃO - 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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-SUPRESSÃO - 

9. DAS SANÇÕES 

-SUPRESSÃO – 

10. DA RESCISÃO 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

10.1.1. Pela CONTRATANTE e / ou CONTRATADA independentemente de qualquer direito 

ou indenização, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

10.1.2. Pela CONTRATANTE, isoladamente, e independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo, caso a CONTRATADA: 

10.1.2.1. Descumprir qualquer das obrigações estipuladas no contrato. 

10.1.2.2. Desatender as determinações da CONTRATANTE. 

10.1.2.3. Paralisar os serviços, ou não fornecer os dados relativos ao objeto do contrato, 

sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

10.1.2.4. Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial, requerer concordata, for à 

falência ou se dissolver. 

10.1.2.5. Substabelecer e/ou transferir o contrato a outrem, no todo ou em parte, sem 

aprovação expressa da CONTRATANTE. 

10.1.2.6. Houver cometido reiteradas condutas que ocasionam sanções aplicadas pela 

CONTRATANTE.  

10.2. Rescindido o presente contrato por quaisquer motivos previstos nos subitens anteriores, a 

CONTRATANTE entregará a execução dos serviços a quem julgar conveniente, respondendo a 

CONTRATADA, na forma legal e contratual, pela infração ou execução inadequada que der causa 

à rescisão. 

11. DA NOVAÇÃO 

11.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do cumprimento dos termos e 
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condições deste instrumento, ou no exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá 

novação ou renúncia ao direito de aplicar as sanções previstas neste contrato ou decorrentes de lei.  

 

12. DA SUCESSÃO 

12.1. O presente Contrato não poderá ser transferido ou cedido, sob pena de rescisão imediata, 

exceto mediante autorização expressa das partes. 

12.2. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.  

13. DA DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

-SUPRESSÃO – 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado; 

14.2. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações 

inerentes ao presente instrumento, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa autorização da 

outra; 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As partes contratantes concordam em rever as condições estabelecidas no presente contrato, 

sempre que alterações supervenientes na legislação vigente ou na conjuntura socioeconômica venham 

afetar as condições contratuais definidas no presente instrumento. 

15.2. Além de sujeição às suas próprias cláusulas e às normas aplicadas à espécie, o presente 

Contrato regula-se, também, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, o 

princípio da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, especialmente aos casos 

omissos. 

16. DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberaba (MG), para dirimir questões oriundas do presente 

Contrato, renunciando-se as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado, após lido e achado conforme, as partes, a 
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seguir, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

Uberaba-MG, xx de xxxxx de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA – FUNEPU 

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________________________________________ 

EMPRESA LICITANTE 

Nome do(s) responsável (is) legal(is) 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

1-  Nome: ______________________ 

     CPF:   ______________________ 

 

2-  Nome:  ______________________ 

     CPF:     ______________________ 

 

 


