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PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Processo Administrativo n.°014/001499/2022 

1 – PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias, inscrito sob o CNPJ n° 29.138.328/0001-50, através da Equipe Pregão designada pela 

Portaria nº 1060/GP/2022, sediada a Alameda Dona Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de 

Caxias – RJ – CEP: 25.215-260, realizará certame licitatório para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime 

de Execução por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTO, para 

atendimento do objeto definido no presente edital, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal nº 7.583/2020 de Pregão Eletrônico, Decreto Municipal nº 7.349/2019, 

Decreto Municipal nº 7.981/2021, Decreto Municipal nº 6.713/2016 e Decreto Municipal nº 

6.965/2018, Instrução Normativa Nº 3, de 26 de Abril de 2018, Instrução Normativa Nº 10, de 10 de 

Fevereiro de 2020, Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instruções 

Normativa nº 49, 30 de junho de 2020, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, 

Lei Municipal nº 2.884/2017, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus anexos.  

1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto no “Comprasnet” e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

1.2 O edital se encontra disponível no portal da transparência: 

http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/, ou ainda poderá ser retirado pessoalmente, através 

de pen drive, no Setor de Licitação, situada à Alameda Dona Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera – 

Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.215-260. 

1.3 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de licitações 

sediada Alameda Dona Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.215-

260, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 

17h00min, ou pelo telefone (21) 2773-6222, ou ainda, através do e-mail: 

equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br. 

mailto:equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
Elizeu
Realce
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1.4 Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário. 

1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no item 1.3. 

1.6 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e dos anexos, 

responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de 

recebimento do pedido. 

1.7 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 3 (três) dias úteis anteriores à 

abertura da sessão, sendo que as impugnações deverão ser encaminhadas através do e-mail 

mencionado no subitem 1.3, ou por petição dirigida ou protocolada no PROTOCOLO do Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias situado à Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – 

Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.215-260. 

1.7.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável da elaboração do edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 

1.8 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de divulgação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento 

isonômico aos licitantes. 

1.8.1 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

1.9 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

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

1.10.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  
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1.11 Tanto as respostas às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados no 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, já 

mencionado no item 1.2 e mediante nota no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 

pelo nº083/2022, na sessão relacionada às futuras licitações, ficando as empresas interessadas em 

participar do certame obrigada a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.   

2 – OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE EDITAL E 

SEUS ANEXOS.  

2.2 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.3 Todas as descrições detalhadas do objeto a ser contratado contendo as especificações 

detalhadas estão no Termo de Referência, Anexo I, devendo a licitante observar atentamente 

quando elaborar sua proposta.  

3 – PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

3.1 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado até que se perfaça o total 

de 60 (sessenta) meses. 

3.2 O referido contrato será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviço, a ser redigido 

pela Subprocuradoria de Termos e Contratos. 

3.3 O prazo para o início da execução dos serviços é de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do 

contrato. 

4 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

4.1 Todas as descrições detalhadas das ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS 

e demais especificações do objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I 

parte integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

5 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 Mediante Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde acostada aos autos em fls. 553 do 

Processo Administrativo n° 014/001499/2022. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.2 O total estimado, correspondente a prestação de serviços é de R$ 201.050.156,16 (DUZENTOS E 

UM MILHÕES, CINQUENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS 

CENTAVOS). 

5.3 Os valores constantes da PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS (Anexo III) é o máximo 

que O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS se propõe a pagar pelo 

objeto da presente. 

6 - CREDENCIAMENTO 

6.1 A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros 

da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente 

credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico. 

6.2 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. Sendo ele feito pela atribuição 

de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível. 

6.3 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

6.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

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

este Pregão. 

6.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

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

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

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha de 

acesso, ainda que por terceiros. 

6.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

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

tornem desatualizados. 

6.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

7 – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

Elizeu
Realce

Elizeu
Realce
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7.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 10, de 10 de fevereiro de 

2020. 

7.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, microempreendedor individual e 

empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e a Lei 

Municipal nº 2.884/2017. 

7.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou 

financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em 

mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

7.4 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 

empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 

comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

7.5 O licitante que se enquadrar como Microempresa, microempresa individual ou Empresa de 

Pequeno Porte deverá declarar, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006 e a Lei Municipal nº 2.884/2017.  

7.6 – VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

7.6.1 Não serão admitidas na licitação: 

a) As empresas punidas, no âmbito desta Administração Pública Municipal, com as sanções 

prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n. º 

8.666/93; 

b) Pessoas jurídicas que contenham no seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível 

com o objeto deste certame; 

c) Pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

d) Pessoas jurídicas que tenham entre seus sócios quaisquer pessoas ligadas a integrantes dos 

Poderes Executivo ou Legislativo do Município de Duque de Caxias/RJ por laço de 

matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção. 

e) Penalizados pelo Município de Duque de Caxias, cujas sanções ainda estejam produzindo 

efeitos, no sentido de que importem na impossibilidade de licitar ou contratar com o ente. 

f) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

g) Entidades empresárias que não possuam autorização para funcionar no Brasil. 
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h) Participação de empresas reunidas em consórcios. 

i) Participação de empresa declarada inidônea por qualquer órgão público. 

j) Participação de cooperativas e pessoas jurídicas do terceiro setor, sejam elas fundações, 

associações, organizações sociais, institutos ou qualquer outra denominação. 

k) Participação de empresa que tenha sofrido as penalidades de suspensão ou impedimento do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública, independente do ente sancionador. 

7.6.2 Não poderão participar as empresas interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, 

empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo sanção ou suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. 

8 – DECLARAÇÕES 

8.1 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

8.2 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 49 a 53 em conformidade 

com a Lei Municipal nº 2.884/2017; 

8.2.1 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte. 

8.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

8.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

8.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer 

trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição de 1988; 

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

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

Federal de 1988; 
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8.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, de forma que garanta que sua proposta 

comercial e lances, tenham sido elaborados sem qualquer tipo de compartilhamento de informação 

comercial sensível com as empresas concorrentes. 

8.7 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

8.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

9 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço (seguindo o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital) , até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, às 10h00min do dia 08 de dezembro de 2022, horário 

de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.comprasgovernamentais.gov.br, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

de Brasília – DF. 

9.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

9.3.1 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.  

9.3.2 A falsidade da declaração de que trata o § 4º do art. 24 do Decreto Municipal nº 7.583/2020 

sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Municipal nº 7.583/2020. 

9.4 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

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

9.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
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9.6 Incumbirá ao 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.  

9.7 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

9.8 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. 

9.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

9.10 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, devidamente assinado por 

seu representante legal, contendo o valor global do fornecimento a ser licitado, o qual deverá ser em 

moeda nacional, compatíveis com os preços correntes no mercado. 

9.11 A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS REFERENTE AO ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE 

DESTE EDITAL. 

10 – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

10.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

10.1.1 Valor Global; 

10.1.2 Descrição clara e detalhada do objeto; 

10.1.3 A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA COM PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

DE CUSTO UNITÁRIOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME ANEXO II DO TERMO 

DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

10.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

10.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e 

Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 
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10.4 A proposta deverá ser apresentada detalhadamente devendo estar incluídas todas as 

despesas com seguros, encargos sociais, impostos e taxas, despesas administrativas e lucros e 

demais insumos necessários à sua composição; 

10.5 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

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

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação. 

10.8 A proposta de preços deverá ser apresentada com MENOR PREÇO GLOBAL, não 

podendo ser o valor do ITEM superior ao estimado na Planilha Estimativa de Preços- Anexo III 

do Edital. 

10.9 O licitante Microempreendedor individual- MEI deverá incluir, no campo das condições da 

proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei 

Complementar n. 123, de 2006. 

11 – ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

11.1.1 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua 

chave de acesso e senha. 

11.2 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. 

11.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

11.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 
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11.2.3 A NÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA NÃO IMPEDE O SEU JULGAMENTO 

DEFINITIVO EM SENTIDO CONTRÁRIO, LEVADO A EFEITO NA FASE DE ACEITAÇÃO. 

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

participarão da fase de lances. 

11.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

11.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO GLOBAL;  

11.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7 O licitante somente poderá oferecer lance de MENOR PREÇO GLOBAL ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

11.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um 

centavo). 

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

11.9 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta. 

11.9.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

11.10 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao Gestor do site Comprasnet; 

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

11.11 O modo de disputa adotado será o ABERTO. 



 ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                                                            

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

 SETOR DE LICITAÇÕES 

 

11.11.1 Será adotado para envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

11.11.2 A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos 

do período de duração da sessão pública. 

11.11.3 A etapa de envio de lances será prorrogada automaticamente, de que trata o item anterior, terá 

a duração de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

11.11.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será 

encerrada automaticamente. 

11.11.5 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

11.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

11.13 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

11.14 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

11.15 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

11.16 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

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

11.18 No que concerne a microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
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aplicar-se o disposto nos arts. 32 e 33 da Lei Municipal nº 2.884/2017, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

11.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

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

11.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

11.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 

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

11.23 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.  

11.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos: 

I – Microempresas, Microempresas Individuais e Empresas de Pequeno Porte;  

II – Produzidos no País; 

III – Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV – Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005). 

V – Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015).  

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

propostas empatadas.  
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11.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

11.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

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

12 – ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, 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 art. 7º e no § 9º do art. 24 do Decreto Municipal nº 7.583/2020, bem como as 

disposições acerca da habilitação. 

12.2 O critério de aceitabilidade será o MENOR PREÇO GLOBAL sendo desclassificada a proposta 

ou o lance vencedor com VALOR DO ITEM, superior ao preço máximo fixado na planilha estimativa 

de preços anexo III, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.3 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 

de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, parte 

integrante do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

12.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços Reajustada deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de duas horas, contado da solicitação do Pregoeiro e esta será 

analisada no momento da aceitação do lance vencedor. 

12.5 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 

Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem 

exigências legais.  

12.6 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5 de 2017, que:  

12.6.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

12.6.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

12.6.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
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12.6.4 Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- 

Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível; 

12.7 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

12.7.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.8 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

12.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5 de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.   

12.10 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 

da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 

de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

12.11 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; 

12.12 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata; 

12.13 O Pregoeiro deverá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

12.13.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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12.13.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 

custo readequadas com o valor final ofertado. 

12.14 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

12.15 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos 

e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto 

aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

12.16 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 

majoração do preço. 

12.16.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

12.16.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

12.17 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

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

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

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

horário para a continuidade da mesma. 

12.20 No que concerne a microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte, 

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, nos artigos 32 e 33 da Lei Municipal 

nº 2.884/2017, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

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

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.21.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
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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. 

12.22 O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

12.22.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

12.22.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

12.23 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

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

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados.  

12.24 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

13 – DA HABILITAÇÃO  

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

e) Cadastro de contratantes penalizados da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias; 

 

13.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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. 

13.1.2 Constatada a existência de sanção, que impeça a participação no certame ou na futura 

contratação, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.1.3 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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

nos artigos 32 e 33 da Lei Municipal nº 2.884/2017, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

13.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 e Instrução Normativa Nº 10, de 10 de fevereiro de 2020. 

13.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 e Instrução Normativa Nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

13.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

13.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante. 

13.2.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02h (duas horas), sob pena de inabilitação. 

13.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

13.3.1 Posteriormente, os documentos e a proposta ajustada ao lance final, serão remetidos em 

original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 

servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via 

sistema. 
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13.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

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

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.5.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

13.6 A comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico financeira 

poderá ser substituída por meio do CRC - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores e 

Prestadores de Serviço, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº 6713/2016 e o Decreto 

Municipal nº 6.965/2018. 

13.7 OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO 

RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA E À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, NAS CONDIÇÕES SEGUINTES: 

I – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: Para fins de comprovação deverão ser apresentados, 

conforme o caso, os seguintes documentos:  

a) Cédula de identidade e CPF dos SÓCIOS ADMINISTRADORES ou DOS DIRETORES; 

a.1) Havendo a participação de Sócios Administradores ou dos Diretores com Personalidade 

Jurídica, devem ser apresentados respectivamente documento de identidade e CPF da pessoa 

física que o representa, além de constar no contrato social a função que esta desempenha. 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Para fins de comprovação deverão ser 

apresentados os seguintes documentos:  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes ESTADUAL OU MUNICIPAL, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, que será realizada da seguinte forma:  

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que 

abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, 

da Lei nº 8.212, de 1991;  

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 

efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda E Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, 

em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual; 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 

efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, expedida pela Secretaria 

Municipal do domicílio ou sede do licitante E Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, 

em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões negativas de 

falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão vir 

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

a.1) Caso o licitante detentor da menor proposta, esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, o 

mesmo deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei Federal 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. Não 

sendo necessário apresentar as certidões negativas contidas nos demais itens de habilitação, conforme 

inciso II do art. 52 da referida legislação, excetuando-se a certidão de regularidade relativa à 

seguridade social, conforme art. 195, §3° da CF/88. 

b) Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias, 

contados da efetiva expedição do Cartório em relação à data da realização do Pregão.  

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei incluindo termo de abertura e encerramento do livro diário registrados, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

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

meses da data de apresentação da proposta; 

d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço de 

abertura devidamente escriturado e registrado. 

e) Para comprovação da situação financeira da empresa, deverá ser apresentado junto com a alínea “c”, 

os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 

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

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

e.1) Apresentar resultado igual ou superior a 1 (hum) em todos os índices: Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 

e.2) Os índices contábeis, para fins de atendimento do disposto no subitem anterior, deverão ser 

confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá apor sua assinatura no 

documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

f) Comprovação de ser dotado de capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá (ão) ser apresentados (s) os (s) seguinte (s) 

documento (s): 

A) Certidão de Regularidade da Empresa emitida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) 

B) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, comprovando prestação de serviços compatíveis e similares com aqueles ora 

pretendidos, no montante mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada 

função especificada no item 4.1.1 do Termo de Referência- Anexo I deste Edital. 

 

V– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO:  

A) Fica facultada a Visita Técnica à Licitante, que, optando por não fazê-la, deve apresentar 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO no modelo proposto junto ao anexo I (do Termo de 

Elizeu
Realce

Elizeu
Realce
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Referência) parte integrante do edital, atestando que conhece todas as condições necessárias 

para a regular prestação do serviço, não podendo posteriormente eximir-se de suas 

responsabilidades, alegando desconhecimento de condições específicas. 

B) A visita técnica facultada poderá ser agendada através do 

emailsuperintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gob.br e través do telefone (21) 2773-6320 

e (21) 2773-6329. 

13.8 DISPOSIÇÕES DA HABILITAÇÃO: 

13.8.1 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90(noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.8.2 As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos pela 

própria licitante, deverão estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificação e assinatura do 

titular da empresa ou do seu representante legal. 

13.8.3 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de 

procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

13.8.4 É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscais apresentadas pelas 

licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma específica. 

13.8.5 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

habilitação. 

13.8.7 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa, 

microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.8.8 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

mailto:emailsuperintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gob.br
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dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.8.9 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. 

13.8.10 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

13.9 SERÁ INABILITADO O LICITANTE QUE NÃO COMPROVAR SUA HABILITAÇÃO, 

DEIXAR DE APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A 

HABILITAÇÃO, OU APRESENTÁ-LOS EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO 

NESTE EDITAL. 

13.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

14 – ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1 Além do envio da proposta final do licitante declarado vencedor, por meio de funcionalidade 

presente no sistema eletrônico (upload), a qual deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro, a mesma deverá ser encaminhada por meio físico, físico, na 

Alameda Dona Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ – 25215-260, no prazo 

de até 02 (dois) dias úteis, juntamente com a documentação de Habilitação, e deverá: 

14.1.1 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. 

14.1.2 Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor. 

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

pagamento. 

14.2 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. 

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

14.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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14.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

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

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

sob pena de desclassificação. 

14.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

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

licitante. 

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

estarão disponíveis na internet, no meio eletrônico disposto neste edital, após a homologação. 

14.7 Caso haja dificuldade para anexá-los, o licitante deverá entrar em contato com Setor de Licitação 

através do telefone (21) 2773-6222 para solicitar ao pregoeiro que o convoque no chat para que o 

mesmo requeira autorização para encaminhar a referida documentação novamente. 

14.8 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 

aceito o envio da documentação por meio do e-mail equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br. 

15 – RECURSOS 

15.1 Declarado o vencedor 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. 

15.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

15.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

15.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor.  

15.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis, 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias 

úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

mailto:equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br


 ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                                                            

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

 SETOR DE LICITAÇÕES 

 

15.2.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo prazo fazê-lo 

subir, devidamente informados, para decisão. 

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

15.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

15.5 O recurso pertinente a habilitação ou inabilitação do licitante e, ao julgamento das propostas, terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme art. 109, § 2º 

da Lei 8.666/1993. 

15.6 O recurso será processado e decidido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, de forma 

subsidiária, pela Lei 8.666/93.  

16 – REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

16.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1 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. 

16.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, quando o licitante declarado 

vencedor não assinar a termo de Contrato ou não comprovar a regularização fiscal, lhe será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a devida regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões, nos termos do art. 30, §1º da Lei Municipal 

nº 2.884/17, e o art. 43, §1º da Lei Complementar nº123/2006. 

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

16.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

16.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

17 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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17.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

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

apresentados. 

17.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

18 – TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

18.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 

equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

18.2 Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF 

para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

18.3 A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

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

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

18.4 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

data de seu recebimento.  

18.5 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

18.6 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

18.6.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

18.7 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

18.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
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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. 

19 - PREÇO E DO PAGAMENTO 

19.1 Todas as descrições detalhadas do PREÇO E DO PAGAMENTO e demais especificações do 

objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I parte integrante deste Edital, 

devendo o licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

20 – GERÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO  

20.1 Todas as descrições detalhadas da GERÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DO 

CONTRATO e demais especificações do objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de 

Referência, Anexo I parte integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente quando 

elaborar sua proposta. 

21 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, CONTRATADA E DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

21.1.1 Todas as descrições detalhadas das OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e demais 

especificações do objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I parte 

integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

21.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

21.2.1 Todas as descrições detalhadas das OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA e demais 

especificações do objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I parte 

integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

21.3 SUBCONTRATAÇÃO: 

21.3.1 Não será admitida a subcontratação. 

22– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RECISÃO CONTRATUAL 

22.1 Todas as descrições detalhadas das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RECISÃO 

CONTRATUAL e demais especificações do objeto a ser contratado estão elencadas no Termo de 

Referência, Anexo I parte integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente quando 

elaborar sua proposta. 

23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pelo Pregoeiro.  

23.2 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. 

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

23.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

Administração. 

23.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

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

público. 

23.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.9 O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para dirimir quaisquer 

controvérsias relativas a este Pregão e a adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 

23.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no portal da transparência de Duque de Caxias, 

https://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/, ou ainda poderá ser retirado pessoalmente, através de 

pen drive, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim 

Primavera, CEP: 25.215-260 – Duque de Caxias – RJ, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

ANEXO I – Termo de Referência c/ anexos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO II – Proposta de Preços 

ANEXO III – Planilha Estimativa de Preços  

ANEXO IV - Minuta de Contrato 

Duque de Caxias, 28 de novembro de 2022. 

 

ORDENADOR DE DESPESA 
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ANEXO II  

PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO N°083/2022 

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO:  08 DE DEZEMBRO DE 2022, ÀS 10H00MIN. 

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO: (   ) _____________________________- E-MAIL:        ________________________________________________________________                                                  

DADOS BANCÁRIOS:  ____________/ _____________________________ - __________________________________________ 

 

ITEM DESCRITIVO 

 

UNID. QNT. VALOR GLOBAL 

1.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO ÀS 

NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE DUQUE DE CAXIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. 

PRESTAÇÃO 

DE 

SERVIÇOS 
1 

 

TOTAL GLOBAL: 

TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 

. 
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SERVIÇOS MÉDICOS- UNIDADES BÁSICAS E PRÉ-HOSPITALARES 

ITEM DESCRITIVO QNT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

1.  MÉDICO CLÍNICO GERAL 243.120 
  

2.  MÉDICO GINECOLOGISTA 12.960 
  

3.  MÉDICO PEDIATRA 125.952 
  

4.  MÉDICO PSIQUIATRA 24.288 
  

5.  MÉDICO DERMATOLOGISTA 3.264 
  

6.  MÉDICO INFECTOLOGISTA 2.448 
  

7.  MÉDICO PNEUMOLOGISTA 4.080 
  

8.  MÉDICO ANESTESISTA 12.096 
  

9.  MÉDICO NEUROLOGISTA 11.376 
  

10.  MÉDICO OFTALMOLOGISTA 67.776 
  

11.  MÉDICO ORTOPEDISTA  10.560 
  

12.  MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 4.848 
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13.  MÉDICO UROLOGISTA 6.528 
  

14.  MÉDICO CARDIOLOGISTA 8.112 
  

15.  MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 1.632 
  

16.  MÉDICO GERIATRA 2.448 
  

17.  MÉDICO RADIOLOGISTA 8.112 
  

TOTAL GLOBAL: 

TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 

. 

SERVIÇOS MÉDICOS – UNIDADES HOSPITALARES 

ITEM DESCRITIVO QNT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

18.  MÉDICO ANESTESISTA 29.040 
  

19.  MÉDICO CARDIOLOGISTA 12.144 
  

20.  MÉDICO CIRURGIA GERAL 87.936 
  

21.  MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 9.744 
  

22.  MÉDICO CLÍNICO GERAL 75.024 
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23.  MÉDICO GINECOLOGISTA 116.160 
  

24.  MÉDICO INTENSIVISTA 30.672 
  

25.  MÉDICO NEFROLOGISTA 1.632 
  

26.  MÉDICO NEONATOLOGISTA 4.032 
  

27.  MÉDICO NEUROLOGISTA 2.448 
  

28.  MÉDICO PEDIATRA 56.448 
  

29.  MÉDICO PSIQUIATRA 12.912 
  

30.  MÉDICO RADIOLOGISTA 8.976 
  

31.  MÉDICO EMERGENCISTA 122.448 
  

32.  MÉDICO UROLOGISTA 4.848 
  

TOTAL GLOBAL: 

TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 

 

DIREÇÃO 
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ITEM DESCRITIVO QNT. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

33.  DIREÇÃO GERAL HOSPITALAR 4.224 
  

34.  DIREÇÃO CLÍNICA HOSPITALAR 4.224 
  

35.  DIREÇÃO GERAL PRÉ-HOSPITALAR 6.336 
  

36.  DIREÇÃO CLÍNICA PRÉ-HOSPITALAR 6.336 
  

TOTAL GLOBAL: 

TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 

1. O LICITANTE, AO ENTREGAR A PRESENTE PROPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA, EM PAPEL TIMBRADO, ASSINADA E CARIMBADA, DECLARA, SOB PENA DE 

RESPONSABILIDADE, QUE CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS E ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

2. O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA SERÁ DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA AO PREGOEIRO;  

3. A PRESENTE PROPOSTA SERÁ ACEITA MANUSCRITA, IMPRESSA OU DATILOGRAFADA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

4. A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, CONTENDO O 

VALOR GLOBAL DO FORNECIMENTO A SER LICITADO, O QUAL DEVERÁ SER EM MOEDA NACIONAL, COMPATÍVEIS COM OS PREÇOS CORRENTES NO MERCADO. 

5. A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE AO ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA PARTE 

INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

6.     DECLARO QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE. 

 

 

....................................................................................  

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS 




























