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ANEXO II 

 

C A R T A   P R O P O S T A 

 

................, .......... de ...........................de 2018. 

AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE 

PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2018  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Prezados Senhores, 

 

Após examinarmos o Edital do Pregão Presencial em referência, com o qual estamos plenamente de 

acordo, apresentamos nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 

VISTAS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS 

MÉDICOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA 

DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO Nº 12918.271000/1170-06, MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
Conforme abaixo. 
 
O valor global da nossa proposta é de xx (extenso), conforme proposta anexa. 

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: 

 
a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, 

expressas no Edital e seus Anexos, os quais recebemos da Comissão Permanente de Licitação. 

 
b) Nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e 

documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, e outros 

de qualquer natureza e ainda, gastos com o transporte e acondicionamento dos equipamentos em 

embalagens adequadas. 

 
c) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de __ 

(______________) dias, contados da data de sua abertura. 

 
d) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar a 

essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas 

necessárias. 

Atenciosamente, 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
(carimbo da empresa) 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

01 - INTRODUÇÃO: 

 

Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, ao disposto no 

Artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente Projeto Básico e Executivo/Termo de 

Referencia, o qual contem todas as informações necessárias à aquisição, para que através de licitação, seja 

efetuada a aquisição de materiais permanentes. 

 

02- SETOR/UNIDADE REQUISITANTE:  

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

03-OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, 

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

E ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS 

PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO Nº 

12918.271000/1170-06, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

04 – JUSTIFICATIVA: 

 

4.1. O Município de Piçarra, localizado na região sudeste do Estado do Pará, com uma população de 12.697 

habitantes, segundo dados do IBGE, fica situado no sudeste Paraense aproximadamente á 720 km da Capital 

Belém-PA, divisa com o estado do Tocantins, a situação da Saúde em nosso município é de Gestão Básica, 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE os equipamentos /material permanente para proporcionar melhor 

atendimento aos pacientes. 

 

4.2. Ainda conforme justificativa que consta na “Proposta de aquisição de produto nº 12918.271000/1170-

06” (juntada ao processo). 

 

4.3. Como é sabido, os recursos disponíveis no Município são escassos e muitas vezes insuficientes para 

atender toda a demanda por assistência à saúde, não restando aos entes municipais outra alternativa senão 

recorrerem à União, que vem destinado recursos voluntários para complementação dos gastos com saúde.  

 

4.4. Neste caso, a União, por meio do Ministério da Saúde, destinou emenda parlamentar no Valor de 

143.950,00 (Cento e quarenta e três novecentos e cinquenta reais), para as Unidades de Saúde da Família e 

Postos de Saúde, ficando referida verba vinculada à aquisição de equipamentos e outros, nos termos da 

referida proposta ministerial e nas quantidades e valores classificados na proposta nº 12918.271000/1170-06.       

 

5- VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREÇO 

 

5.1. Conforme dito alhures, o valor máximo a ser pago pela administração pelos produtos licitados já foram 

previamente definidos na Proposta nº 12918.271000/1170-06. 

 

5.2. Assim considerando os valores referenciais estabelecidos pelo COMPRASNET, a administração estima 

o valor global da presente licitação em 143.950,00 (Cento e quarenta e três novecentos e cinquenta reais), 

conforme os quantitativos e valores expressos na tabela abaixo. 
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          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 NOBREAK 1200VA.   5,000 UNIDADE  900,00 4500,00 

 

Especificação: MODELO 1200VA BIVOLT AUTOMATICO, 
TENSÃO DE ENTRADA (EM CORRENTE ALTERNADA) 
COM COMUTAÇÃO AUTOMATICA 115/127/220 VOLTS E 
TENSÃO DE SAIDA 110/115/220, ALARME AUDIVISUAL, 
BATERIA INTERNA SELADA, AUTONOMIA A PLENA 
CARGA MINMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO 
DE 240WTS, POSSIR MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA 
PADRÃO NBR, GARANTIA 12 MESES. 

     

 
QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS 

2 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTS   8,000 UNIDADE  2400,00 19200,00 

 

Especificação : APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
HIGH WALL 12.000BTUS, CONTROLE REMOTO, FRIO, 
COR BRANCA, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP 
E SWING, VOLTAGEM 220V. CLASSE A COM GÁS 
ECOLOGICO. 

     

 
DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS 

3 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 
PRESSÃO   5,000 UNIDADE  760,00 3800,00 

 

Especificação : Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox, 
Confeccionado Em Aço Inox, Torneira (Copo E Jato) Em 
Latão Cromado, Com Regulagem De Jato D`Água, Ralo 
Sifonado, Tampo Em Aço Inox Polido E Base Em Material 
Injetados- Controle Manual Da Temperatura Da Água Com 
Regulagem Externa, Filtro De Água Com Carvão Ativado 
Impregnado Com Prata. Garantia 12 Meses 

     

 
TRES MIL E OITOCENTOS REAIS 

4 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS   6,000 UNIDADE  540,00 3240,00 

 

Especificação : CAPACIDADE POR GAVETAS 40 A 50 
PASTAS DESLIZAMENTO POR TRILHO TELESCOPICO, 
PORTA ETIQUETAS ESTAMPADA NA FRENTE DA 
GAVETA/PUXADOR ESTAMPADO NA GAVETA COM 
PERFIL EM PVC /FECHADURA TIPO YALE COM 02 
CHAVES, FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 
GAVETAS/CHAPAS 26 E 24 (0,45 E 0,60MM) PINTURA 
ELETROSTATICA A PÓ COM CRISTAL E PINTURA 
ESMALTE SINTETICO NAS OUTRAS CORES E PÉS 
REGULÁVEIS. 

     

 
TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS 

5 MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS   6,000 UNIDADE  360,00 2160,00 

 

Especificação : CONFECCIONADO EM MDP 15 MM, 02 
DIVISÕES, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE 
BAIXA PRESSÃO, DUPLA FACE. MESAS COM BORDAS 
RECOBERTAS EM PERFIL DE PVC "T" ESTRUTURA DAS 
MESAS EM AÇO 1010/1020, ESTRUTURA DE AÇO COM 
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM 
BANHOS DE FOSFATOS E REVESTIDAS POR TINTA 
EPÓXI A UMA TEMPERATURA DE 150º C MEDIDAS: 
ALTURA: 0,75M, LARGURA: 1,50M E PROFUNDIDADE: 
0,62M 

     

 
DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS 

6 ARMARIO VITRINE 02 PORTAS   2,000 UNIDADE  1500,00 3000,00 

 

Especificação : ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, MEDINDO 
1,50X50X40CM, ESTRUTURA METALICA EM 
CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO 02MM, FECHADO 
COM CHAPA DE AÇO ESMALTADO NO 
FUNDO/BASE/TETO,PÉS EM TUBOS QUADRADO COM 
PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 03MM, 
PRATELEIRAS LATERIAIS E PORTA FECHADURA 
CILINDRICA. 

     

 
TRES MIL REAIS 

7 ESCADA 02 DEGRAUS HOSPITALAR   3,000 UNIDADE  300,00 900,00 

 

Especificação : PISO EM CHAPA DE AÇO INOX, 
REVESTIDA EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E PÉS 
COM PONTEIRAS DE BORRACHA. 

     

 
NOVECENTOS REAIS 

8 MESA PARA COMPUTADOR.   1,000 UNIDADE  500,00 500,00 

 

Especificação : MESA PARA COMPUTADOR: BASE 
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES 
DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, TECLADO E 
IMPRESSORA. 

     

 
QUINHENTOS REAIS 

9 LONGARINA PLASTICA 03 LUGARES   6,000 UNIDADE  400,00 2400,00 
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Especificação: LONGARINA 03 LUGARES 
CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO ABLONGO 
16X30MM, TUBO RETANGULAR 50X30MM, ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PÉS E SUPORTE DO 
ASSENTO CROMADO, BARRA EM PINTURA 
ELETROSTATICA. 

     

 
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS 

10 ARMARIO EM AÇO   4,000 UNIDADE  700,00 2800,00 

 

Especificação : Armário de aço, em estrutura monobloco não 
desmontável, fabricado em chapa com bitola 24(0,61mm de 
espessura) com 02 portas de abrir, nervuradas, reforçadas, 
com maçaneta e fechadura única para as duas portas,dotado 
de 04 prateleiras com capacidade 50kg cada em chapa 24 
com reforço longitudinal soldado a ponto no centro da 
prateleira, com sistema de regulagem de altura da prateleira, 
com viga vertical poliperfurado e soldado a ponto na estrutura 
do armário, nas medidas aproximadas minimas: altura 1,80 X 
2,10CM largura x 0,70 x 1,10cm. 

     

 
DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS 

11 MESA PARA IMPRESSORA.   1,000 UNIDADE  100,00 100,00 

 

Especificação : EM MDF, COM ACABAMENTO EM PVC, 
ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES 
MINIMA 0,50X 0,40X 0,70CM. 

     

 
CEM REAIS 

12 SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS.   3,000 UNIDADE  380,00 1140,00 

 

Especificação : CONSTRUIDA EM TUBO 7/8 E TUBO 5/8, 
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA 
ELETROSTATICA A PÓ, ALTURA REGULAVEL POR MEIO 
DE MANIPULOS, PÉS COM RODIZIO GIRATÓRIO 2", 
COLUNA EM TUBO DE AÇO REDONDO, ALTURA MINIMA 
1250MM E MAXIMA 1600MM. 

     

 
HUM MIL CENTO E QUARENTA REAIS 

13 COMPUTADOR CORE I5/HD 1 TERA BITE/8GB.   4,000 UNIDADE  3400,00 13600,00 

 

Especificação : PROCESSADOR CORE I5, 2300 COM 
FREQUENCIA DE 3.1 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 
COMPATIVEL COM 32 BITS E 64 BITS, 1 TERA DE HD, 
PLACA MÃE COM SUPORTE DDR3 1333 COM SOCKET 
1155, PROCESSADOR GRAFICO DE ALTO DESEMPENHO 
INTEGRADO, DRIVE DE DVD-RW, REDE DE 10/100-REAL 
TECK RTL 8111DL GIGABITS, 4 SLOTS DE MEMORIA 
DDR3 1333 COM ARQUITETURA DUAL CHANNEL 
SUPORTA ATÉ 32GB DE MEMORIA, EXPANSÃO 1 X PCI 
EXPRESS X 16 1 X PCI EXPRESS X 1 E 2 X PCI, CANAIS ID 
1 PARA ATÉ 2 DISPOSITIVOS, CANAIS SATA 4 
CONECTORES SATA 2(3.0GB/s, AUDIO ONBOARD, USB 
2.0 SUPORTA ATÉ 8 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO 
PAINEL TRASEIRO E 4 PORTAS ATRAVÉS DE 
CONECTORES OPCIONAIS NO GABINETE, CONEXÕES 
NO PAINEL TRASEIRO 1 X PS/2 TECLADO, 1 X 
PS/2MOUSE, 4 X USB, 1 X RJ-45(REDE), 3X Jacks DE 
AUDIO, ALIMENTAÇÃO CONECTOR DE ENERGIA ATX(24 
PINOS) E CONECTOR DE ENERGIA ATX 12V (4 PINOS), 
MEMORIA DDR3 1333-8GB, HD 1T SERIAL SATA III 7200 
RPM, GABINETE ATX COM ACABAMENTO DE 
QUALIDADE, 04 CONEXÕES DE USB E CONEXÃO PARA 
FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DVD SATA BLACK OEM, 
TECLADO USB MOUSE OPTICO COM SCORLL, MONITOR 
LEDE WIDESCREEN 19", RESOLUÇÃO MAXIMA DE 
1366X768 60HZ, VOLTAGEM BIVOLT E GARANTIA DE 01 
ANO. 

     

 
TRES MIL SEISCENTOS REAIS 

14 IMPRESSORA LASER.   3,000 UNIDADE  2300,00 6900,00 

 

Especificação : IMPRESSORA LASER MONOCLOMÁTICA, 
VELOCIDADE 35 PPM, RESOLUÇÃO MINIMA DE 
IMPRESSÃO ATÉ 1200X1200 DPI, MEMORIA 512MB, 
CICLO MENSAL ATÉ 50000 PAGINAS, MANUSEIO DE 
PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA BANDEJA 1 DE USO 
GERAL PARA 50 FOLHAS, BANDEJA 2 PARA 250 FOLHAS, 
SUPORTA TAMANHA PAPEL A4, A5 CARTA E OFICIO; 
CAPACIDADE DE ENTRADA 200 PÁGINAS; CICLO 
MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE: USB; 
PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 
10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 b/g/n; SUPORTAR 
FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; DESIGN E IMPRESSÃO 
DE ALTISSIMA QUALIDADE. GARANTIA DE 12 MESES. 

     

 
SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS 

15 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO   2,000 UNIDADE  200,00 400,00 

 

Especificação : ALTURA REGULAVEL, CONFECCIONADA 

EM TUBOS DE 7/8"X0,9MM, COM 04 PÉS TUBULARES, 
HASTE EM AÇO INOX, 3/4"X0,9MM, APOIO DE BRAÇO EM 
CHAPA DE AÇO INOX 0,80MM, ALTURA MINIMA DE 0,80M. 

     

 
QUATROCENTOS REAIS 
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16 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA   4,000 UNIDADE  900,00 3600,00 

 

Especificação : CARRO DE TRANSPORTE - Estrutura em 
plastico super resistente(polipropileno), medindo (1,26 x 81 x 
58) m, Tipo carro funcional grande, constituido de balde 
espremedor 28 l, divisao interna p/ 02 aguas de 14l agua 
limpa + 14l de agua sujasaco de vinil p/ saco deno minimo 60l, 
KIT mop liquido e pó, com pá, placa sinalizadora, suporte para 
Mop, e gancho para placa sinalizadora, Equipado de 04 
rodizios de 3", que nao marca e nao mancha piso. Garantia de 
no mínimo 12 meses. 

     

 
TRES MIL E SEISCENTOS REAIS 

17 COMADRE   3,000 UNIDADE  150,00 450,00 

 

Especificação : CAPACIDADE MINIMA DE 3,5L, EM AÇO 
INOXIDAVEL. 

     

 
QUATROCENTOS REAIS 

18 CADEIRA DE RODAS ADULTO.   2,000 UNIDADE  1100,00 2200,00 

 

Especificação : RODAS GRANDES TRAZEIRAS DE 24" COM 
ROLAMENTOS E PEQUENAS GIRATORIAS DIANTEIRAS 
DE 8", ASSENTO E ENCOSTO EM LONA, BRAÇOS FIXOS, 
PÉS REMOVIVEL, FREIO NAS RODAS GRANDES. 

     

 
DOIS MIL E DUZENTOS REAIS 

19 MESA GINECOLOGICA   2,000 UNIDADE  1700,00 3400,00 

 

Especificação : CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS 
31,75X1,20MM, RECURVADOS NA COR BRANCA, LEITO 
EM MADEIRA AGROMERADA DE 18MM, COM ESPUMA DE 
ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIM, ASSENTO 
FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA AS PERNAS 
RECLINAVEIS COM PORTA COCHAS E ANEXOS 
CROMADOS E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: 
1,80X0,50X0,85CM. 

     

 
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS 

20 OTOSCOPIO   2,000 UNIDADE  400,00 800,00 

 

Especificação : OTOSCOPIO - Com cabecote para especulo 
com lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e 
encaixe p/visor sobressalente, Com visor articulado ao 
cabecote e movel, Com lampada halogena, Com cabo em aco 
inoxidavel, para duas pilhas medias comuns, Acompanha (m) 
especulo (s) 05 especulo com encaixe de metal cromado 
reutilizavel e em diferentes calibres, Com acessorios lampada 
e visor sobressalentes,01 estojo, manual, Garantia de no 
mínimo 12 meses.  

     

 
OITOCENTOS REAIS 

21 NEGATOSCÓPIO DE DOIS CORPOS BI VOLT   2,000 UNIDADE  800,00 1600,00 

 

Especificação : Negatoscópio de 02 corpos construído com 
canaleta de aço inoxidável Parte frontal em acrílico translúcido 
branco leitoso, Iluminação através de duas lâmpadas 
fluorescentes circulares - totalizando 54W com reator 
eletrônico Luminância aproximada de 1500 NITS por corpo 
Acendimento através de interruptor Disponível em 110V e 
220V Dimensões externas 730x100x485MM Dimensões área 
de leitura :710x410 MM Garantia 12 meses. 

     

 
HUM MIL E SEISCENTOS REAIS 

22 APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO   3,000 UNIDADE  6000,00 18000,00 

 

Especificação : Aparelho de Raios Modelos : Coluna móvel, 
parede e pantografico capacidade de 70 Kvp e 8 mA, filtro 
total: 3,61mm al/equivalente, ponto focal: 0,8 x 0,8 mm 
comando disparador digital microprocessado. Compatível com 
todos os sistemas de radiografia digital, escala de tempos 
centesimal de 0,32 s à 3,20 s, voltagem : 127 ou 220v, pintura 
de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático 

(líquida), estrutura de aço tubular - modernidade e melhor 
assepsia, movimentos suaves e precisos com giro horizontal 
livre de 360°,rodízios com travas (modelo coluna), blindagem 
interna do cabeçote em chumbo, cilindro localizador longo 
com colimador em chumbo. Freqüência da rede 50/60 Hz, 
corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A ( 220 V), corrente do tubo 
8 mA (variável), voltagem do tubo 70 Kvp, variação de 
voltagem permitida 5 Kv, filtração total 3,61 mm Al 
/Equivalente, ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982) e 
tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos. 

     

 
DEZOITO MIL REAIS 

23 BIOMBO TRIPLO.   4,000 UNIDADE  500,00 2000,00 

 

Especificação: CONSTRUIDO EM TUBO REDONDO DE 7/8", 
TODO ESMALTADO, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC, 
PAINEL EM TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REFORÇADO, 

COM RODIZIO, MEDINDO 1,80X1,80. 

     

 
DOIS MIL REAIS 

24 CARRO PARA CURATIVO   2,000 UNIDADE  1200,00 2400,00 
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Especificação: EM AÇO INOXIDAVEL, COM BALDE 
CAPACIDADE PARA 05 LTS E BACIA COM 30CM DE 
DIAMETRO, EM TUBOS REDONDO DE 7/8" COM 
ESPESSURA DE 1,25MM POLIDO, TAMPO E PRATELEIRA 
EM AÇO INOX, COM BORDAS DOBRADAS SEM ATESTAS, 
ACABAMENTO POLIDO E GRADE DE PROTEÇÃO EM 
FERRO MECANICO REDONDO, COM RODIZIOS 
GIRATORIO COM AROS DE BORRACHA DE 3", SENDO 
0,80X0,43X0,80. 

     

 
DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS 

25 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.   3,000 UNIDADE  700,00 2100,00 

 

Especificação : REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10 A 1,40, 
HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMINIO 
CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, ILUMINAÇÃO 
LED, BASES COM 05 RODIZIOS, BASE DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTATICA ALTA RESISTENCIA. BIVOLT. 

     

 
DOIS MIL E CEM REAIS 

26 MESA PARA EXAMES/TRATAMENTO   3,000 UNIDADE  1350,00 4050,00 

 

Especificação : Com estrutura em tubos de aco de 1 1/4" de 
diametro e 1,20 mm espessura, Pes protegidos por ponteiras 
de borracha resistente de espessura aproximada 5 m e altura 
5 cm, Leito em chapa inoxidavel, com estofado em courvin 
lavavele impermeavel, Com cabeceira movel com sistema de 
suspensao manual, leito movel, Suporte de aco inox para uso 
de papel lencol,removivel e com acabamento polido, 
Dimensoes: 1,80 x 0,60 x 0,80 metros. Garantia de no mínimo 
12 meses. 

     

 
QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS 

27 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE   3,000 UNIDADE  470,00 1410,00 

 

Especificação : CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Em 
aço ferro pintado, Tipo concha, 2 bracadeiras regulaveis com 
apoios revestidos emcourvin e haste cromada, Assento e 
encosto estofados revestidos em courvin, Pes com sapatas de 
borracha. Garantia de no mínimo 12 meses. 

     

 
HUM MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS 

28 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LTS   1,000 UNIDADE  3800,00 3800,00 

 

Especificação : Câmara de esterilização em aço inoxidável, 
alimentação principal: elétrica com gerador de vapor saturado 
com capacidade mínima de (25) litros, De bancada, painel 
digital em teclado e controle termodinâmico de temperatura 
(manômetro/termômetro) e pressão automático, indicadores 
luminosos, fecho de tampa de triplo estágio com sistema de 
restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por 
rolamento axial, sistema de porta com construção dupla 
totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição 
em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, 
operação facil e automática que permite a seleção de 
diferentes ciclos, eficiente secagem do material e com opção 
de ciclos extras, utiliza agua a cada ciclo para melhor 
qualidade de vapor, sistemas de segurança que controlam 

todo o ciclo e prevenção de falhas de operação e/ou 
funcionamento, desligamento automático em caso de excesso 
de temperatura, pressão ou falta de agua, operação e 
manutenção. Garantia de 12 meses. 

     

 
TRES MIL E OITOCENTOS REAIS 

29 ESTADIOMETRO   2,000 UNIDADE  370,00 740,00 

 

Especificação : Estadiômetro portátil para medir estatura em 
alumínio, fácil montagem e desmontagem em quatro partes e 
peças que se encaixam na base, faixa de aferição: de 0 a 
210cm, Graduação: 0,1cm, preciso, durável e leve, Registrado 
pelo IMI (Instituto de Metrologia Industrial), cor da base: cinza, 
acompanha bolsa para transporte e armazenamento. 
Garantia: 1 ano 

     

 
TREZENTOS E SETENTA REAIS 

30 MESA DE MAYO   2,000 UNIDADE  750,00 1500,00 

 

Especificação : EM AÇO INOX COM RODIZIO E 
REGULAGEM DE ALTURA. 

     

 
HUM MIL E QUINHENTOS REAIS 

31 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO   3,000 UNIDADE  1900,00 5700,00 

 

Especificação : COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - 
Para um consultório, totalmente isento de óleo, deslocamento 
de ar de no mínimo 8 PCM, Reservatório com volume de no 
mínimo 39 litros, Pressão de operação entre 116 a 120 PSI, 
Com motor 1,5 HP monofásico, consumo minimo 7 pés, 
Rotação máxima de 1.800 rpm, 110 e 220 volts, Nível de ruído 
máximo de 75 DBA, O equipamento deve acompanhar pés de 

borracha, conjunto de filtros, purgador eletrônico de 1/4 e 
demais materiais necessários para sua perfeita instalação e 
funcionamento. Garantia de no mínimo 12 meses. 

     

 
CINCO MIL E SETECENTOS REAIS 
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32 ULTRASSON ODONTOLOGICO   2,000 UNIDADE  3000,00 6000,00 

 

Especificação: Ultrassom com modo de operação digital, jato 
de bicarbonato integrado e caneta/transdutor do ultrassom 
autoclavável. Equipamento para profilaxia com ultrassom e 
Jato de Bicarbonato, montado em conjunto composto de 
corpo e tampa confeccionado em ABS e painel de comando 
digital em policarbonato. Deve possuir painel com comandos 
próximos e reguladores suaves, privilegiando a ergonomia 
evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). Tecla 

Geral Liga-Desliga com seletor de função, com LED indicativo 
da função selecionada no painel. Transdutor com sistema 
Piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em 
frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do 
Transdutor deve permitir a utilização em operações sem o uso 
de água. Vibrações Unidirecionais em um único plano 
longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar 
traumas aos dentes. Sistema de sintonia automática da 
frequência entre 24 e 29kHz que se ajusta de acordo com a 
necessidade da força a ser aplicada no procedimento. Capa 
do Transdutor deve ser removível e autoclavável, construída 
em Termoplástico Especial que permite firmeza no manuseio, 
precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem. 
Características do JATO DE BICARBONATO: Peça de mão 
do Jato, removível e autoclavável, construída em 
termoplástico especial, que permite firmeza no manuseio, 

precisão nos movimentos e maior resistência à autoclavagem. 
Deve possuir difusor concêntrico, efetuando a mistura de ar + 
água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta. 
Evitando entupimentos da peça de mão. Deve possuir seletor 
digital de operação (Jato bicarbonato/ Ultrassom), através de 
Lexan com bolha, com suave acionamento da tecla. Deve 
possuir sistema de regulagem fina do ar, permitindo maior 
controle da vazão do ar, adequando-se a cada tipo de 
procedimento. Deve possuir sistema de varredura automática 
do bicarbonato, varrendo os dutos do aparelho evitando 
acúmulo de resíduos de pó e riscos de entupimentos no 
sistema. Deve possuir filtro de ar com purgador automático, 
filtrando todo o ar que entra em contato com o bicarbonato e 
com a região operatória. Reservatório do Bicarbonato deve 
ser transparente e removível, permitindo verificar a quantidade 
de pó no interior do reservatório e a ocorrência do turbilhona 
mento. O sistema de conexão das mangueiras deve ser 
realizado através de engate rápido, com facilidade no 
acoplamento, sem perda de tempo. Possui reservatório para 
água acoplado ao equipamento. 

     

 
SEIS MIL REAIS 

33 
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA   1,000 UNIDADE  18000,00 18000,00 
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Especificação: CONJUNTO ODONTOLOGICO - Cadeira 
odontológica. completa (cad./equipo/und. sug./ref.) - 
consultórios odontológicos, composto por: cadeira 
odontológica, Com movimentos automáticos e ambidestra 
(atende a destros e canhotos). acionamento através de pedal 
de comando multifuncional, que proporciona o acionamento e 
a alteração gradual de luminosidade do refletor, a 
movimentação do encosto e assento, volta a zero. base com 
desenho ergonômico, construída em aço, protegida por 
debrun antiderrapan, Encosto de cabeça anatômico, 
removível, articulada e com regulagem de altura, com 
movimentos anterior, posterior e longitudinal; Apoios dos 
braços, direitos e esquerdo, fixos com acabamentos 
arredondado, projetado para facilitar o acesso do paciente e 
aumentar a produtividade do profissional, dispensa 
movimentação e facilita a limpeza e desinfecção; estofamento 
amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida 
recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, 
revestido com material laminado e sem costura; Equipo 
odontológico tipo CART com acionamento e controle da 
seringa, com instrumentos rotativos e outros, ambidestro 
(atende a destros e canhotos), com tampo de inox removível e 
autolavável, cuba de porcelana/cerâmica; peça reta, contra 
ângulo, pegador frontal, central, de fácil acesso; Suporte das 
pontas construído em ABS automotivo de alto impacto, ambos 
com cantos arredondados; Mangueiras lisas, arredondadas, 
sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis, e engate rápido que 
conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de 
ferramentas; Pedal progressivo de acionamento das ponta 
com sistema de regulagem da vazão de agua que permite um 
ajuste fino do fluxo de agua da bacia, condutores de agua que 
banham a cuba construídos em aço inox, removíveis e 
autolaváveis, ralo para retenção de sólidos e com dois suctor, 
Composto por: - seringa tríplice com design arredondado, bico 
giratório, removível e autolavável; - 3 terminal para micro 
motor com alta rotação, reservatórios FA de água para 
seringa e splay das pontas, translúcidos, de fácil acesso e 
pressurização automática; micro motor; Refletor odontológico 
Multifocal com ajuste gradual na intensidade localizado no 
pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves e cor 
padrão gelo compatível com todos os ambientes; 
Acionamento através do pedal de comando da cadeira 
odontológica, otimizando a biossegurança; Protetor do 

espelho em material resistente transparente protegendo-o 
contra aerossóis; Braço em aço com movimentação vertical e 
horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil 
limpeza e assepsia; Unidade odontológica, unidade de agua 
para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como 
fornecimento de agua para copo e coleta de dejetos e 
ativação da cuspideira e sugadores; Ambidestra (atende a 
destros e canhotos); Unidade odontológica; Unidade de agua 
para uso odontológico, para trabalhos auxiliares com 
fornecimento de agua para copo e coleta de dejetos e 
ativação da cuspideira e sugadores; Corpo revestido em 
poliestireno de alto impacto; Corpo superior da unidade, com 
localização adequada para melhor posição de cuspir, 
priorizando a ergonomia; Conjunto odontológico de acordo 
com as normas de segurança da vigilância sanitária e registro 
no Ministério da Saúde, Embalagem em caixas separadas 
com proteção e identificação externa, Rede de 110/220v - 
selecionável e 60 hertz, Garantia mínima de 02 anos a partir 
da instalação, Garantia de assist. técnica e pecas de 
reposição de 02 anos, manual de operação, manutenção 
técnica, manual em português. 

     

 
DEZOITO MIL REAIS 

34 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.   3,000 UNIDADE  100,00 300,00 

 

Especificação: APARELHO DE PRESSÃO PROFISSIONAL 
ANEROIDE COM FECHO EM METAL, CONFECCIONADA 
EM ALGODÃO. 

     

 
TREZENTOS REAIS 

35 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.   5,000 UNIDADE  150,00 750,00 

 

Especificação: APARELHO DE PRESSÃO PROFISSIONAL 
ANEROIDE COM FECHO EM METAL, CONFECCIONADA 
EM ALGODÃO. 

     

 
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS 

36 ESTETOSCOPIO ADULTO   3,000 UNIDADE  170,00 510,00 

 

Especificação: AUSCULATOR SIMPLES PARA UTILIZAÇÃO 
EM ADULTOS COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL 
,DIFRAGMA DE 3,05CM DE DIAMETRO ALTAMENTE 
SENSIVEL COM ANEL ROSQUEAVEL PARA TROCA TIPO: 
DUPL0. 

     

 
QUINHENTOS E DEZ REAIS 

     

Total : 143950,00 
Valor total da proposta por extenso : 

CENTO E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS 
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06 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

6.1. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2018 Atividade 

1313.103010013.2.193 Manutenção de Postos de Saúde no Meio Rural, Classificação econômica 

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.207 

Manutenção de UBS Meio Urbano e Rural, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 

permanente, Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.207 Manutenção de UBS Meio Urbano e Rural, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. 

 

07 - PAGAMENTO: 

 

7.1. O pagamento da fatura será efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 

imediato à apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega do objeto e posterior recebimento atestado por 

responsável pelo setor competente da Secretaria. 

 

7.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação 

de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia autenticada.  

 

08 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

8.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Ordenadora de despesas do 

Secretaria Municipal de Saúde. 

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser 

solicitadas pela Ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Saúde em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

8.1. Caberá ao CONTRATANTE: 

 

8.2- Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 

entrega dos produtos; 

 

8.3- Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

 

8.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

 

8.5- Devolver os produtos que não apresentarem condições de operação; 

 

8.6-Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

 

8.7-Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 

fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

 

8.8-Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

8.9-Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 

 

8.10 – A rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78 e incisos da Lei 8.666/93, far-se-á mediante 

notificações, na forma da Lei de Licitações e Contratos, quando a contratada reiteradas vezes descumprir as 

normas constantes do edital quanto à prestação do serviço, cabendo à CONTRATADA (Administração 
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Municipal) proceder de tal modo em vista da proteção do interesse público e, em consequência, a melhor 

prestação do serviço à comunidade em geral. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

como: 

  a) salários; 

 

  b) seguros de acidentes; 

 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

 

  d) indenizações; 

 

  e) vales-refeição; 

 

  f) vales-transporte; e 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer  vínculo empregatício com o órgão; 

 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE; 

 

 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

  

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do 

produto; 

 

 1.7 - repor no prazo de 05 (cinco) dias, qualquer peça e/ou equipamento comprovadamente 

danificado ou extraviado;  

  

1.8 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

1.9 - proceder á entrega dos produtos adjudicados, de conformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referencia e da sua proposta comercial;  

1.10 - entregar os produtos no prazo previsto, caso não seja feito dentro do prazo, a contratada ficará 

sujeita as sanções estabelecidas no instrumento convocatório;  
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1.11 - providenciar a troca, ás suas expensas, dos produtos entregue com defeitos e/ou que não 

correspondam ás especificações solicitadas;  

1.12 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, seguros, fretes e outros que venham 

incidir na entrega dos produtos; 

1.13 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº_____. 

 

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

 

10.1 - Efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 

o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

 

10.2. Efetuar a entrega dos produtos objeto deste contrato no seguinte endereço: 

 

  a) Avenida Araguaia s/nº Centro Piçarra-PA  

 

11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Município e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 

art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no 

contrato e das demais cominações legais.  

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES PENAIS 

 

12.1 - Todo e qualquer meio de frustrar ou fraudar a prestação do serviço no intuito de obter vantagem ilícita 

para si ou para outrem, alterando a precarizando a prestação do serviço estará sujeito às sanções penais 

previstas na Lei 8.666/93, especificamente as sanções do art. 90 do referido diploma legal.  

 

13 - VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

 

13.1 -A vigência da presente licitação perdurará pelo período de entrega dos referidos materiais. E será 

entregue conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

- O prazo de garantia dos objetos licitados deverá ser de acordo com o fabricante; 

- A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e pagamento com 

poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções 

práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente projeto básico/termo de referência. 

 

 

 

_____________________________________ 

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA 

Secretária Municipal 
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ANEXO III 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 
 

 

 

AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2018 - EMENDA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 

VISTAS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS 

MÉDICOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA 

DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO Nº 12918.271000/1170-06, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

A Empresa ---------------------, inscrita no CNPJ sob n. -----------------------, Inscrição Estadual n. -----------

-----------, com endereço na ----------------------------, n. ----, nesta cidade de ------------, Estado do --------, 

propõe a essa entidade a participação no certame licitatório, modalidade pregão, acima referenciado. 

DECLARAMOS QUE: 

 

I) Examinamos cuidadosamente o Edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles 

concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos. 

 

II)Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como 

recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações decorrentes desta 

licitação; 

 

III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do 

contrato, tais como equipamentos, materiais, mão-de-obra, custos diretos e indiretos, despesas com 

encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, incluindo vantagens decorrentes de acordos, convenções 

ou dissídios coletivos, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, 

auxílios alimentares, transportes e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto 

deste contrato; 

 

IV) A signatária não se encontra suspensa de licitar ou contratar com A Administração Pública; 

 

V) declarar, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital do Pregão Presencial n.020/2018 - EMENDA, tendo recebido todos os documentos que integram o 

presente certame. 

 

 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome/razão social) -----------------------------, inscrito no CNPJ n. ---------------, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) --------------------------, portador(a) da Carteira de Identidade n. ------------- 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 ( ). 

 

 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
(carimbo da empresa) 

 

Observação: 

Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

AO  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 

 Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)........, portador da Cédula de identidade nº e CPF sob nº, 

a participar da licitação instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde, na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2018, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao ou desistir do direito de interposição de 
Recurso, bem como receber intimações. 

 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
(carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que 

a empresa -------------- inscrita no CNPJ n. ---------------------------- é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório  Pregão Presencial n. 020/2018, 

realizado pelo Fundo Municipal de Saúde. 

 

 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
(carimbo da empresa) 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  

A Empresa ---------------------, inscrita no CNPJ sob n. -----------------------, Inscrição Estadual n. -

---------------------, com endereço na ----------------------------, n. ----, nesta cidade de ------------, 

Estado do --------, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) --------------------------, 

portador(a) da Carteira de Identidade n. ------------- e do CPF n. -------------------, DECLARA, 

sob as penas da lei, que, até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no 

presente procedimento licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

Piçarra (PA), --- de --------------- de 2018. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE PIÇARRA, POR INTERMÉDIO DO 

FUNDO MUNICIPAL DE..............., E A EMPRESA 

..............., 

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA 

ARAGUANÃ,206, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.918.271/0001-00, representado pelo(a) Sr.(a) 

ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA e, de outro lado a firma ____________________., inscrita no 

CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida ________________________________doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 

____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ SSP/__ e CPF (MF) nº 

_________________,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes 

integrantes o Edital do Pregão nº ________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 

CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 

mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS A 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

PRODUTO Nº 12918.271000/1170-06, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

A entrega e a montagem/instalação do objeto deste contrato dever ser feita na Avenida Araguaia s/nº 

Centro Piçarra-Pa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Os produtos objeto deste contrato, deverão ser montados/instalados pela CONTRATADA e estarem em 

pleno funcionamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do 

recebimento provisório de que trata a Cláusula Sétima. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

Não serão aceitos acessórios, peças, componentes ou equipamentos refabricados ou recondicionados, 

devendo todos os bens serem entregues novos e sem uso. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

 

Cada equipamento deverá ser entregue acompanhado de 01 (um) manual técnico e operacional original do 

fabricante, redigido em português, ou traduzido para o português, se for o caso, (Conforme definições do 

código de defesa do consumidor). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
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1.    O valor deste contrato,  de R$.............................(..................................). 

 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 

CONTRATADA no Pregão________ e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente 

estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua 

execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº________, realizado com 

fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o 

inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

1. O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu 

extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

 

 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE 

para a entrega dos produtos; 

 

 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da CONTRATADA; 

 

 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de uso; 

 

 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

 

 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

 

 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA: 

 

 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, 

tais como: 
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  a) salários; 

 

  b) seguros de acidentes; 

 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

 

  d) indenizações; 

 

  e) vales-refeição; 

 

  f) vales-transporte; e 

 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém 

sem qualquer  vínculo empregatício com o órgão; 

 

 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE; 

 

 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

 

 1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento 

do produto; 

 

 1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 

 

 1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

 

 1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

 1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº _______. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
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legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE; 

 

 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

 1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

 

 1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

 

 1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 

deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

SANEAMENTO, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de 

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 

Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.193 Manutenção de Postos de Saúde no Meio Rural, 

Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 

1313.103010013.2.207 Manutenção de UBS Meio Urbano e Rural, Classificação econômica 4.4.90.52.00 

Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.207 Manutenção de 

UBS Meio Urbano e Rural, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 

fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações 

apresentadas e aceitas. 

 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 

atraso de pagamento. 

 

6. 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 pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 

seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

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 = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX)   

    ____ 

    365 

 

I = (6/100) 

    _______ 

      365 

 

I = 0,0001644 

 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

 

 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 
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interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 

65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 

supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 

obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

 1.1 - advertência; 

 

 1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

 1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente 

ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à 

Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou 

por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de 

Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 

 1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, por até 2 (dois) 

anos. 

 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a CONTRATADA que: 

 

 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

 

 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 

 2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

 

 2.4 - fizer declaração falsa; 
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 2.5 - cometer fraude fiscal; 

 

 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 

 2.7- não celebrar o contrato; 

 

 2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 

 2.9- apresentar documentação falsa. 

 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a 

dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

da Lei nº 8.666/93. 

 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

 

 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

 

 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

 3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº_______, cuja realização decorre da autorização 

do Sr(a). ANA LUCIA FERREIRA MIRANDA, e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de São Geraldo do Araguaia-Pa, 
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com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes 

das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 PIÇARRA - PA, em ___ de ______________ de ____. 

 

 

 

_______________________  ______________________ 

  CONTRATANTE                  CONTRATADA(O) 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.___________________________     2.___________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PIÇARRA

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL 020/2018 - EMENDA 

PREÂMBULO

O Município de Piçarra - Através do Fundo Municipal de Saúde, Estado de Pará, torna público para o 
conhecimento das empresas interessadas, que realizará em sessão pública, Pregão Presencial n. 020/2018 -
EMENDA, do Tipo Menor Preço, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei n. 10.520/2002, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO Nº 12918.271000/1170-06, MINISTÉRIO DA SAÚDE.

O presente Pregão Presencial, bem como, os atos dele decorrentes, estarão subordinados integralmente, aos termos da 
Lei n. 8.666/93, de 21.06.93, com as modificações que lhe foram introduzidas pelas Leis n. 8.883/94, de 07.06.94 e 
9.648/98, de 27.05.98, bem como à Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Lei 123/2006, 147/2014 e Lei 199/2016 e, aos termos 
das cláusulas e condições constantes deste edital, adiante expressos:

Este Edital e seus anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas, na sede da prefeitura Municipal de 
Piçarra, na sala da CPL, localizada na Avenida Araguaia, s/n. Centro da cidade de Piçarra, no horário das 8:00 às 
14:00h. Pode a CPL ser contata pelo telefone (94) 3422-1341.

1. DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
DIA: 13 de junho de 2018 - HORÁRIO: 09h00min

1.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este 
Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de Piçarra.

1.2.No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao (à):

1.2.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão;

1.2.2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes Proposta e Documentação;

1.2.3. Abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas;

1.2.4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas;

1.2.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;

1.2.6. Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação;
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1.2.7. Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após a assinatura do Contrato pela 
licitante vencedora;

1.2.8. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.

1.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata, ou, 
ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do 
certame será também divulgado mediante ofício ou publicação no D.O.E.

1.4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do Edital e de outros assuntos relacionados à 
presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, diretamente na Prefeitura 
Municipal de Piçarra ou pelo telefone (94) 3422-1341, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no 
preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura do envelopes  proposta  e  
documentação.

1.5. A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será comunicado mediante ofício ou publicação 
na imprensa oficial.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto contratação de empresa com vistas a aquisição de mobiliário, utensílios 
domésticos, utensílios médicos, equipamentos hospitalares e odontológicos, equipamentos de informática e outros 
materiais permanentes, conforme proposta de aquisição de produto nº 12918.271000/1170-06, Ministério da 
Saúde. Conforme discriminações constantes no ANEXO I.

2.2. Valor referencial dos produtos: R$ 143.950,00 (Cento e quarenta e três mil novecentos e cinquenta reais).

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa com o fornecimento dos produtos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária: 
Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.193 Manutenção de Postos de Saúde no Meio Rural, Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.207 
Manutenção de UBS Meio Urbano e Rural, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Exercício 2018 Atividade 1313.103010013.2.207 Manutenção de UBS Meio Urbano e Rural, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Somente poderão participar do presente pregão presencial empresas regularmente constituídas e em operação no 
território nacional, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que comprovem 
possuir os documentos de habilitação requeridos no item próprio deste Edital.

4.2. É vedada a participação de empresas submetidas as sanções administrativas declaratórias de inidoneidade, 
suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que contratem com órgãos da administração 
federal, estadual e municipal.
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4.3. Neste certame seletivo é vedado ainda, a participação de empresas em consórcio.

4.4. Conforme instituída no Art. 34, § 1º, V da Lei Complementar 199/2015, em consonância com o Art. 48, III da Lei 
Complementar 123/2006, fica reservada uma cota de até 25% correspondente aos itens 06, 08, 16, 18, 19, 22, 28, 32 e 
33  onde somente poderão participar os Microempreendedores Individuais, Microempresas, Empresa de Pequeno 
Porte e Cooperativas enquadradas no Art. 34, da Lei nº 11.488/07.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao 
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, sendo recomendável sua presença com 
15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, munido da sua carteira de 
identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta e Documentação.

5.2. Para manifestar-se em seu nome durante as fases do procedimento licitatório, as licitantes poderão credenciar um 
representante, obedecendo aos seguintes critérios:

5.3.Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), deverá identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade e 
cópia autenticada ou original do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de registro comercial, registrado 
na Junta Comercial ou, no caso de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura;

5.4. Tratando-se de procurador deverá identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade acompanhada de instrumento 
público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida, com poderes específicos para o 
procurador tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão, inclusive formular verbalmente novas 
propostas de preços, manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de interpor 
recurso administrativo, assinar a ata da sessão, enfim, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários ao bom e 
fiel cumprimento do mandato, não podendo substabelecer os poderes recebidos.

5.5. No momento do credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes documentos, FORA DO 
ENVELOPE 01 E 02:

a) Estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 
empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura;

b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se 
em seu nome em qualquer fase deste Pregão;

c) Declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com o modelo constante do 
ANEXO III;

d) Termo de Credenciamento, conforme modelo constante no ANEXO V;
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e) Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte mediante apresentação de certidão simplificada expedida 
pela Junta Comercial ou declaração de enquadramento com validação da junta comercial;

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

g) Comprovação da retirada do edital;

h) Os documentos apresentados no credenciamento letra “a” e “f” não estarão isentos de apresentação no item “8” 
Documentos de Habilitação;

i) Encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais representantes 
retardatários;

5.6. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste Edital.

5.7. É vedada a representação de mais de uma empresa por uma mesma pessoa credenciada.

5.8. O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela 
licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos envelopes de habilitação e proposta.

a) nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta 
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

5.9. Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a 
indicação ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito pelo pregoeiro.

6. DOS ENVELOPES

6.1. Os documentos constantes em cada um dos envelopes deverão ser entregues preferencialmente grampeados e 
com páginas numeradas, e obrigatoriamente em envelopes distintos, fechados e opacos, trazendo na sua parte frontal 
externa as seguintes informações:

Envelope n. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PARÁ
ENVELOPE N. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2018 - EMENDA
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE E (CNPJ/MF)

Envelope n. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA - PARÁ
ENVELOPE N. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2018 - EMENDA
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE E (CNPJ/MF)

7. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01
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7.1. O envelope n. 01 deverá ser apresentado conforme o item 6 deste Edital, trazendo em seu interior a proposta 
preenchida pela licitante em papel timbrado, datada, digitada ou datilografada em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada pelo 
representante legal da licitante, com todas as folhas rubricadas, vedada a apresentação de proposta manuscrita, 
devendo constar:

a) Razão social, endereço completo, CNPJ/MF, número de telefone ou fax do proponente e e-mail, se houver;

b) O prazo da validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

c) Cotação dos preços por item, constando marca dos produtos ofertados na forma solicitada neste Edital, 
ANEXO I, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Havendo divergência entre ambos, 
prevalecerá o valor por extenso.

d) A proposta apresentada pelo licitante, não poderá exceder 02 casas decimais após a vírgula.
e) Assinatura do licitante ou representante credenciado, com a respectiva qualificação;

f) Os erros ou equívocos porventura ocorridos, inclusive em termos de preço, serão de inteira responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais, qualquer recurso, nem tampouco, no caso de erro para menos, 
eximir-se das obrigações assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pelo Pregoeiro.

g) Apresentar Declaração de que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: salário, encargos sociais, 
impostos, tributos, despesas administrativas, que incidam sobre os mesmos e o lucro.

7.2. A simples participação neste certame implica:
a) A aceitação plena e irrevogável de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos;

b) Que o licitante vencedor se compromete a cumprir com o objeto licitado de acordo com as especificações, com o 
preço e prazo, constantes de sua proposta;

7.3. Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem as condições do presente instrumento convocatório e que 
apresentarem rasuras e falhas que impossibilitem sua compreensão, como também não serão aceitas propostas 
apresentadas por e-mail, fax ou correio;

7.4. Não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento das obrigações, bem como de dificuldades 
técnicas não previstas.

7.5. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 
integrante, sendo admitidas apenas as ressalvas contidas das alíneas do item 7.6.

7.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, 
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, a julgamento do Pregoeiro.

a) Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritmético e o preço global da proposta, se houver 
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necessidade;

b) A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura 
dos envelopes Proposta com poderes para esse fim;

c) A falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 
apresentados dentro do envelope Documentação.

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02

8.1. O envelope n. 02, que se refere aos documentos para habilitação, deverá ser apresentado de acordo com o 
previsto no item 6 deste Edital, devendo todos os documentos estarem datados, datilografados ou digitados em 
linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e obrigatoriamente assinados pelo(s) representante(s) legal(is) 
da licitante, quando for o caso, contendo em seu interior os seguintes documentos:

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: Para a habilitação jurídica, deverá a licitante apresentar dentro do envelope n. 
02, os seguintes documentos:

a) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;
c) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores (em caso de sociedade por ações), devidamente registrado no 
órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação do 
documento exigido no item b;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

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;

f) Os documentos citados nos itens a, b e c deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Para comprovação da regularidade fiscal, deverá a 
licitante apresentar dentro do envelope n. 02, os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/Previdenciárias por meio da Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com validade igual ou posterior à data prevista para a 
abertura desta licitação;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante com apresentação das Certidões Tributária 
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e Não Tributária, se a licitante tiver domicílio no Estado do Pará, com validade igual ou posterior à data prevista para a 
abertura desta licitação;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante, com validade igual ou posterior à data 
prevista para a abertura desta licitação;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), com validade igual ou posterior à 
data prevista para a abertura desta licitação;

g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade igual ou posterior a data prevista para abertura 
desta licitação;

h) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 
emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo constante no ANEXO III;

i) Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, os micros e pequenos empresários deverão apresentar a 
totalidade dos requisitos dispostos nos itens anteriores, exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal, 
conforme estabelece a Lei 123/2006, reformulado pela Lei Complementar 147/2014;

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para qualificação econômico-financeira deverá a 
licitante apresentar dentro do envelope n. 02 os seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo 90 (noventa) 
dias antes da data da primeira sessão deste certame;

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):

- Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- Publicados em Diário Oficial;
- Publicados em jornal de grande circulação;

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

b) Sociedades limitada (LTDA):

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
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- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante;

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n. 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento;

- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante;

d) Sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante;

e) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

f) Deverá apresentar Certificado de Regularidade do Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade.   

8.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Para qualificação técnica deverá a licitante apresentar dentro do envelope n. 
02, os seguintes documentos:

a) Alvará de Funcionamento e Localização municipal;

b) Registro dos Produtos no MS/ANVISA, ou sua isenção; Obs: Somente para equipamentos hospitalares;

c) Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle por linha de produção; Somente para equipamentos 
hospitalares;

d) Apresentação de 02 (dois) atestados de capacidade emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, 
apresentado em papel timbrado, com data não superior a um ano, contados da data deste certame, que comprove 
ter a licitante fornecido o bem de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

8.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa licitante, com o número 
do CNPJ e preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz;

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à 
Certidão for válida para matriz e filial.

8.3. Além das especificações contidas em cada um dos itens acima, as licitantes deverão observar quanto a todos os 
documentos o seguinte:
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a) Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por cópia autenticada em cartório;

b) O Pregoeiro e a Comissão de Licitação não autenticarão documentos.

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública desta licitação 
com o credenciamento dos representantes legais e, em seguida, o recebimento dos envelopes n. 01 (proposta) e n. 02 
(documentação para habilitação).

9.2. O Pregoeiro chamará à mesa os representantes legais das licitantes, para rubricarem os envelopes nº 2, que 
ficarão retidos até sua abertura ou devolução, após encerramento completo do processo.

9.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:

a) Retardatária, a não ser como ouvinte;

b) Que não apresentar a declaração de habilitação.

10. DA ABERTURA DO ENVELOPE N. 01
PROPOSTAS DE PREÇO

10.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da 
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10%, relativamente à de menor preço.

10.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas escritas de preços, nas condições definidas anteriormente, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam, os preços oferecidos.

10.2.1. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço;

10.3. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

10.4. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor.

10.4.1. O licitante que não apresentar lance quando convidado pelo Pregoeiro ficará impedido de participar de nova 
rodada. Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação.

10.4.2. Antes do início da fase de apresentação de lances verbais, poderá ser convencionado pelo Pregoeiro o 
intervalo mínimo dos lances a serem ofertados;

10.4.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, a seqüência de realização dos lances será 
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decidida mediante sorteio.

10.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.5.1. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte;

10.5.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.6. Para efeito do disposto acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

10.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

10.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

10.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.6.3.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.6, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame.

10.6.3.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.6.3.3. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão.

10.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação suas condições habilitatórias.

10.8. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame;

10.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

10.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às sanções 
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administrativas previstas neste Edital.

10.11. As propostas que, em razão dos critérios definidos neste Edital, não integrarem a lista de classificadas para a 
fase de lances verbais, serão consideradas desclassificadas do certame.

10.12. Se o detentor da melhor proposta não for qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte e 
houver, de acordo com a ordem de classificação, propostas elaboradas por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que superem a de menor valor em intervalo não maior que 5%, o Pregoeiro deverá convocar o detentor da 
melhor colocada delas para, acaso queira, apresentar nova proposta no prazo de até cinco minutos.

10.13. Se o licitante microempresa ou empresa de pequeno porte não se valer do direito de preferência a que alude o 
item anterior, o Pregoeiro deverá convocar os demais licitantes, de acordo com a ordem de classificação, que sejam 
microempresas ou empresas de pequeno porte e que se enquadrem na hipótese do item 10.12 para, acaso queiram, 
exercer igual prerrogativa.

10.14. Se nenhum dos licitantes exercer o direito de preferência, o objeto será adjudicado ao detentor da proposta 
originariamente vencedora do certame.

10.15. Os licitantes microempresários ou empresários de pequeno porte deverão declarar essa condição durante a 
sessão, juntando posteriormente documentação bastante para comprovar a alegação.

10.16. Em todos os casos, será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em busca de preço 
menor.

10.17. O julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos neste ato convocatório.

10.18. Os erros e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe 
cabendo, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto.

11. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1. O Pregoeiro, após a abertura das propostas, promoverá a abertura e a verificação da documentação relativa à 
habilitação da licitante que, na ordenação feita pelo Pregoeiro, apresentou o menor preço.

11.2. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e a Fazenda Municipal, com a comprovação 
de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira. O 
Pregoeiro rubricará todos os documentos apresentados, facultando aos representantes das licitantes o seu exame.

11.2.1. Por motivo justo, consignado em ata, o Pregoeiro poderá suspender a sessão por prazo não superior a oito dias 
corridos, a fim de analisar a regularidade dos documentos de habilitação, marcando desde já data e horário da sessão 
de divulgação do resultado de habilitação, se outro meio não for acordado para divulgação do resultado.

11.2.2. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
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11.3. Ocorrendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de qualquer outra exigência estabelecida no 
instrumento convocatório, exceto se o licitante se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte e a 
irregularidade recair sobre a regularidade fiscal, hipótese em que se aplicará o disposto na Lei Complementar nº 
123/06, caberá ao Pregoeiro examinar a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

11.4. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

11.5. Será confeccionada ata da sessão a ser assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e todos os representantes 
presentes.

12.  DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n. 8.666/93, as 
propostas que:

a) Apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

b) Que não cumprirem todos os requisitos da qualificação técnica;

c) Não atenderem às exigências contidas neste Pregão.

13.  DOS RECURSOS

13.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
na própria sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
contados a partir do término do prazo da Recorrente.

13.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas por escrito, diretamente na sala onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação de Piçarra/PA, no endereço já declinado neste Edital.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na sessão, importará a decadência do direito de 
recurso.

13.4. O Recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;

13.5. O acolhimento do Recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

13.6. Decididos os Recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará a adjudicação para determinar a contratação

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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14.1. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor e após análise do setor jurídico, a Ordenadora de Despesas  do Fundo Municipal de 
Saúde do Município fará sua HOMOLOGAÇÃO.

14.1.1. Não havendo interposição de recursos, a adjudicação caberá ao Pregoeiro.

14.2. A comunicação do resultado do julgamento será feito por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e/ou 
através de aviso fixados na sede do Município.

14.3. A LICITANTE vencedora deverá assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos depois de 
notificada pelo Fundo Municipal de Saúde.

14.4. No caso da empresa vencedora não comparecer para a assinatura do respectivo instrumento de contrato no 
prazo supracitado, contando a partir da data da notificação, a Secretaria, ficará com a liberdade, e a seu critério, de 
convocar as demais sucessivamente, na ordem de classificação, com preço e prazo da proposta vencedora.

14.5. O presente Edital será parte integrante do contrato que integra este instrumento.

14.6. Fica, desde já, esclarecido que o Fundo Municipal de Saúde, poderá introduzir no contrato as alterações julgadas 
necessárias para assegurar maior garantia da aquisição do objeto, bem como aumentá-lo em seus quantitativos, desde 
que haja conveniência das partes, atendido os percentuais estabelecidos em lei mediante termo aditivo.

15. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência do contrato iniciará de sua assinatura e findará em 31.12.2018, conferida validade e eficácia 
após a devida publicação de seu extrato. As entregas dos bens ocorrerão mediante solicitação do Fundo Municipal de 
Saúde.

15.2. A eventual reprovação de algum dos objetos licitados, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a 
contratada da aplicação das multas contratuais.

15.3. O prazo para fornecimento do objeto poderá ser alterado nas hipóteses prevista no contrato.

15.4. Eventual prorrogação do prazo de vigência deverá atender aos comandos do artigo 57 da lei de Licitações, bem 
como as diretrizes da lei 10.520/2002.

15.5. O prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados à partir da 
data de sua apresentação.

16. DO PREÇO E DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

16.1. O objeto da presente licitação será adquirido pelo preço apresentado na proposta da licitante vencedora.

16.2. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência, 
direta ou indireta, do contrato, a ser realizado, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
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16.3. A licitante vencedora é responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que 
seja, para execução da ordem de fornecimento, a elas não se vinculando o Fundo Municipal de Saúde, a qualquer título, 
nem mesmo de solidariedade.

17. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17.1. Somente será admitida a recomposição de preços visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato, nos termos da Lei 8.666/93.
17.2. A cotação de qualquer tipo de reajustamento atrelada a qualquer índice, será tida como nulo, não surtindo 
qualquer efeito e não invalidando os demais termos da proposta, prevalecendo, nestes casos, o estabelecido neste 
Edital.

18. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

18.1. O pagamento da fatura será efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à 
apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega do objeto e posterior recebimento atestado por responsável pelo 
setor competente da Secretaria.

18.2. O Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os bens 
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e 
aceitas.

18.3. A Ordenadora de Despesas poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

19. DAS PENALIDADES

19.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos e 
demais obrigações assumidas, a Ordenadora de Despesas poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
vencedora as sanções a seguir relacionadas:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
Ordenadora de Despesas deixar de atender totalmente à Autorização de Fornecimento ou à solicitação previstas nas 
letras “g” e “h”, do Item 25.2 deste Edital;

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
Ordenadora de Despesas atender parcialmente à Autorização de Fornecimento ou à solicitação previstas nas letras 
“g” e “h”, do Item 25.2 deste Edital;
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e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Fundo Municipal de Saúde, por 
até 2 (dois) anos;

Observação: As multas previstas nas letras “b” a “d” deste Item serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da comunicação oficial.

19.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) Comportar-se de modo inidôneo;

d) Fizer declaração falsa;
e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

g) Não celebrar o contrato;

h) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

i) Apresentar documentação falsa.

19.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do Fundo Municipal de Saúde e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo 
IV da Lei n. 8.666/93.

19.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Ordenadora de 
Despesas em relação a um dos eventos arrolados no item 19.2, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 
mencionadas.

19.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde poderão ser 
aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.6. A nulidade do processo licitatório induz a da ordem de fornecimento, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
artigo 59, da lei n. 8.666/93;

20. DA RESCISÃO

20.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 
8.666/93.

20.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
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a) Determinada por ato unilateral e escrito do Fundo Municipal de Saúde nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
ou

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para 
o Fundo Municipal de Saúde;

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

20.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

20.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa.

20.5. A Contratante se reserva o direito de rescindir a ordem de fornecimento independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que à Contratada caiba o direito de indenização de qualquer espécie, no caso de falência, 
concordata ou dissolução da Contratada, transferir, no todo ou em parte, o Contrato, quando ocorrer atraso na entrega 
do objeto superior a 30 (trinta) dias contados a partir da Ordem de Fornecimento sem que haja justificativa aceita.

20.6. O cancelamento da ordem de fornecimento, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 
implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais penalidades cabíveis.

20.7. Outros casos de rescisão aqui não tratados podem ser invocados com fundamento na Lei 8.666/93.

21. DO CONTRATO

21.1. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por parte da administração, 
para assinatura e retirada da ordem de fornecimento, sob pena de decair do direito a contratação e submeter-se às 
cominações da Lei.

21.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Ordenadora de Despesas.

21.2. Decorridos 60 (sessenta) dias, da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos.

21.3. O Inadimplemento no cumprimento de obrigações contratuais sujeitará o infrator as penalidades previstas na 
legislação que rege esta licitação, bem assim, os atos dela decorrentes.

21.4. Em caso de inadimplemento da ordem de fornecimento, enseja o seu cancelamento, com as conseqüências 
contratuais previstas em lei ou regulamento, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei de Licitações;

21.5. Pela inadimplência das obrigações contratuais, a CONTRATADA, fica sujeita as penalidades previstas nos 
artigos 81; 86 a 88 do estatuto jurídico das licitações, caso não sejam aceitas as justificativas. Ficará ainda sujeita à 
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suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo 
prazo de 02 (dois) anos;

21.6. Os acréscimos ou supressões da ordem de fornecimento obedecerão ao estabelecido no art. 65 do Estatuto 
jurídico das licitações.

21.7. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n. 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal.

22. DA ENTREGA, DO LOCAL E DO RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS

22.1. Os produtos deverão ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte.

22.2. Os volumes contendo os produtos deverão estar, ainda, identificados externamente com os dados constantes da 
Nota Fiscal e o endereço de entrega.

22.3. Os produtos, quando for o caso, deverão ser entregues no Serviço de Almoxarifado do Fundo Municipal de 
Saúde em dia e em horário de expediente normal.

22.4. O recebimento dos produtos deverá ser efetuado pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou por outro servidor 
designado para esse fim.

23. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO
E DA ATESTAÇÃO

23.1.O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Ordenadora de Despesas.

23.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao 
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

23.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo Fundo Municipal de Saúde durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

23.4. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos caberá ao Chefe do Serviço de 
Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde ou a outro servidor designado para esse fim.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

24.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 
Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas.
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24.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do 
recebimento da petição.

24.3. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

24.4. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro e 
protocolada na sala onde funciona a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piçarra.

24.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data 
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação.

25. DOS ENCARGOS ASSUMIDOS

25.1. Caberá o Fundo Municipal de Saúde:

a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da referida Secretaria para a entrega dos 
produtos;

b) Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

d) Devolver os produtos que não apresentarem condições de uso e operação;

e) Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

f) Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento 
dos produtos objeto deste Pregão;

g) Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente 
o fornecimento, se for o caso.

25.2. Caberá à Licitante Vencedora:

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes de suas atividades, bem como 
relacionado ao objeto licitado, tais como:

- salários;

- seguros de acidentes;

- taxas, impostos e contribuições;

- indenizações;
- vales-refeição;
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- vales-transporte; e

- outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

b) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Fundo Municipal de Saúde, porém sem qualquer 
vínculo empregatício com o órgão;

c) Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Fundo Municipal de 
Saúde;

d) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Fundo Municipal de Saúde;

e) Responder pelos danos causados diretamente o Fundo Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Fundo Municipal de Saúde;

f) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Fundo Municipal de Saúde, 
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos;

g) Efetuar, quando for o caso, a entrega dos produtos objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 
necessidade e o interesse do Fundo Municipal de Saúde no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento;

h) Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

i) Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

j) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

l) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o Fundo Municipal de Saúde;

m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do Fundo Municipal de 
Saúde;

n) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos 
produtos, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
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o) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

25.3. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos nas letras de “l” a “o” do Item anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento o Fundo Municipal de Saúde, nem poderá onerar o objeto deste 
Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o Fundo Municipal de Saúde.

25.4.Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

25.5.É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Fundo Municipal de 
Saúde durante a vigência do Contrato;

25.6. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 
autorização do Fundo Municipal de Saúde;

25.7. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos produtos objeto deste Pregão.

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. O Fundo Municipal de Saúde não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidas 
através de terceiros.

26.2. O Fundo Municipal de Saúde fica reservado o direito de adiar ou suspender os procedimentos licitatórios, dando 
conhecimento aos interessados.

26.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado.

26.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

26.5. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar suas decisões.

26.7. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança da contratação.

26.8. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem relacionado ao objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
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26.9. São partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência - Descriminação dos Itens licitados;

Anexo II - Carta Proposta; 

Anexo III - Declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

Anexo IV - Modelo de declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição;

Anexo V - Termo de Credenciamento;

Anexo VI - Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Declaração de Fatos Impeditivos;

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

26.10. O foro da Comarca de São Geraldo do Araguaia - PA é o competente para conhecer e julgar as questões 
decorrentes da presente licitação.

Piçarra/PA, 29 de maio de 2018.

ROBERTO EDNAMITS DOS SANTOS
Pregoeiro
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