PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.139.464/0001-05

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
Município de Almeirim - PA
Edital de Pregão Presencial Nº 010/2018
Tipo de julgamento: menor preço por item
Edital de Pregão Presencial para aquisição
de equipamentos e materiais permanentes
médico-hospitalares.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 09 de maio de
2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Almeirim, localizada na Rodovia
Almeirim/Panaicá, nº 510, Bairro Centro, na cidade de Almeirim, estado do Pará, se reunirão
o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Decreto nº 016/2018, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, para aquisição de equipamentos e
materiais permanentes médico-hospitalares, processando-se essa licitação nos termos
da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93.
1 - DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e
materiais permanentes médico-hospitalares, conforme especificações contidas no anexo I
(Termo de Referência).
1.2. Os equipamentos deverão ter garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação de no mínimo de 12 meses, contados a partir da data de entrega.
1.3. Os licitantes deverão observar o subitem 15.6 onde constam
observações quanto ao equipamento e/ou materiais.
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no
item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como
de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
AO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto o pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente
constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação
de documento de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1
DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas
e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
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3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de
recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas
referentes à licitação.
4)
MICROEMPRESAS,
COOPERATIVAS

EMPRESAS

DE

PEQUENO

PORTE

E

4.1 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no subitem 3.2 e
item VI – Critério de Desempate deste edital, deverão apresentar, fora do envelope de
habilitação a declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nos subitens 8.1.6 a 8.1.10
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que
comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada
como vencedora do certame.
4.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a
empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
4.4 O prazo de que trata o item 4.2 poderá ser prorrogado por uma única vez,
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
4.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.2,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no
item 14.
4.6 Consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso das microempresas, o
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso das
empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira,
em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
4.7 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos
benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também
apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por
contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
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5- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos,
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais
deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.
5.4. Após a entrega dos documentos de credenciamento o pregoeiro
juntamente com a equipe de apoio, efetuarão a pesquisa das empresas no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam, a fim de verificar a idoneidade
das empresas licitantes.
6 - PROPOSTA DE PREÇO:
6.1. A proposta deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas
e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
b) razão social da empresa;
c) descrição completa do equipamento ofertado, tais como: marca, modelo,
referências e demais dados técnicos, inclusive catalogo técnico dos equipamentos e
materiais;
d) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta
da licitante vencedora.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
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oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em
suas propostas escritas.
7.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos
requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos
lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor, até a
proclamação da vencedora.
7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida
a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.7. somente serão aceitos lances com valores iguais ou superiores a R$ 10,00
(dez reais).
7.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.
7.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela
mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
7.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.
7.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o
menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores das pesquisas, decidindo motivadamente a respeito.
7.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde
que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
7.14. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
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Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
7.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
7.16. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos.
7.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
setor de licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital.
7.18. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as
licitantes presentes.
8 - DA HABILITAÇÃO:
8.1. As empresa interessadas em participar deste Pregão, deverão apresentar
dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação:
8.1.1) registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
8.1.3) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF);
8.1.4) 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.
8.1.5) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividades;
8.1.6) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
8.1.7) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de
regularidade quanto a Dívida Ativa da União ou prova de regularidade conjunto de
Tributos Federais e da Dívida ativa da União
8.1.8) Certidão Negativa de Débito para com o Governo do Estado do
domicílio ou sede a empresa;

Rodovia Almeirim/Panaicá, n° 510 – Centro
CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 2356

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.139.464/0001-05

8.1.9) Certidão Negativa de Débito para com o Município do domicílio ou
sede da empresa;
8.1.10) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação;
8.1.11) - Declaração firmado por representante legal da empresa, de que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que
não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição
Federal, conforme em anexo, ou equivalente.
8.1.12 - Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de
movimentação e arquivamentos da licitante interessada em participar deste referido
certame, juntamente com certidão Simplificada e Especifica, de todos os atos
averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante.
8.1.13 - Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão
competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011) bem como
Certidão Negativa de que não contam débitos e/ou processos administrativos
decorrentes de autuação por infrações trabalhistas emitida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.;
8.1.14 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante bem como
Certidão Judicial de Distribuição alusiva a falência ou recuperação judicial expedida
pelo Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios até 90 (noventa) dias anteriores à
abertura da licitação.
8.1.15 - A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de
apresentação de no mínimo 03 (Três) atestados de capacidade técnica fornecida por
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado comprovando que já forneceu material
comparativo com o objeto solicitado dessa natureza com assinatura reconhecida em
cartório.
8.1.16 - Comprovação de que é adimplente com o município com o
fornecimento do objeto, através de uma declaração fornecida pelo Secretário
Municipal de Administração do Município de Almeirim/PA.
8.1.17 - Preço unitário e total, em algarismo e por extenso para os bens
descritos no Termo de Referência (Anexo I), sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
8.1.18 - Cópia do Auto de Vistoria emitida pelo Corpo de Bombeiros da
sede da licitantes ou outro documento equivalente nos termos da legislação
possuindo a mesma eficácia, (quando for caso);
8.1.19 - Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Atos de Improbidade Administrativa, Mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) Consulta da Empresa,
Socios e Representante Credenciado.
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a)
Certidão
negativa
de
Contas
Julgadas
Irregulares
(http://portal.tcu.gov.br/certidoes/),
Consulta
dos
Sócios
e
Representante
Credenciado.
b) Certidão negativa de Inabilitados (http://portal.tcu.gov.br/certidoes/),
Consulta dos Sócios e Representante Credenciado.
c)
Certidão
negativa
de
licitantes
inidôneos
(http://portal.tcu.gov.br/certidoes/), Consulta da Empresa, Sócios e Representante
Credenciado.
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis),
Consulta da Empresa, Socios e Representante Credenciado.
8.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação contida nos
subparágrafos 7.1.1 a 7.1.5 poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral
junto a Prefeitura Municipal de Almeirim, desde que seu objetivo social comporte o objeto
licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
8.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa
oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou
apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da
equipe de apoio, na sessão. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet)
ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
8.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.
9 - DA ADJUDICAÇÃO:
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões de recurso.
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10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata
do processo.
10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação,
na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:
11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará a
vencedora para assinar o contrato, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
11.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
11.3 O prazo de entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias ou
imediata conforme solicitação emitida pelo setor de compra, a contar da data da assinatura
do contrato.
11.4 Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão possuir garantia
contra vícios ou defeitos de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses, contados a
partir da data de entrega.
12 - DA ENTREGA:
12.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Saúde, em frente a Prefeitura Municipal de Almeirim, sito na Rodovia Almeirim/Panaicá, s/nº
Bairro Centro - Almeirim - Estado do Pará, no horário das 08:00 horas às 14:00 horas, no
prazo de até 30 (trinta) dias ou imediata conforme solicitação a contar da data de assinatura
do contrato.
12.2. Verificada a desconformidade do equipamento, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias ou substituição do mesmo, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
12.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o
equipamento.
13 - DO PAGAMENTO:
13.1. O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 20 (vinte)
dias após a entrega do equipamento, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do
Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
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13.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do número do processo e número do pregão a fim de se
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
13.3. Ocorrendo atraso no pagamento superior a trinta dias, contados a partir
da entrega, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou
outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de
0,5% ao mês, pro rata.
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1 Para aquisição do equipamento, objeto desta licitação os recursos previstos
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/atividade: 10.301.0010.1.026 – Aquisição de Equipamento e Mat. Permat.- Hosp,
Ambul, Laborat e Odontológico
Rubrica: 4490.52.00.00.00 (516) – Equipamentos e material permanente
15 - DAS PENALIDADES:
15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre
o valor do último lance ofertado;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2
anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10%
sobre o valor do último lance ofertado;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
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g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
do contrato.
15.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
15.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Almeirim, setor de licitações, sito na Rodovia Almeirim/Panaicá, nº 510, Bairro Centro Almeirim - Estado do Pará ou E-mail licitacaoalmeirim@gmail.com, no horário compreendido
entre as 08:00 horas as 14:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03
(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação
ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município,
setor de licitações.
16.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente
ao ora fixado.
16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar
na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
16.6. Quanto ao equipamento:
16.6.1. A licitante vencedora da licitação, deverá indicar uma empresa que
prestará assistência técnica ao equipamento no Estado do Pará.
16.6.2. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual de Instruções
em português.
16.6.3. O equipamento deverá estar dentro das normas da ABNT pertinente e
estar aprovado pela ANVISA.
16.6.4. A licitante vencedora deverá instalar e treinar o(s) servidor(s) que
irá(ão) utilizar o equipamento.
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16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
16.9. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
 Anexo I – Termo de referência
 Anexo II – Minuta de Contrato
 Anexo III – Modelo de declaração que não emprega menor
 Anexo IV – Modelo de credenciamento
 Anexo V – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária
da Lei Complementar nº 123/2006
 Anexo VI – Modelo de declaração que atende aos requisitos do edital.
Almeirim, 26 de abril de 2018.
Assinado de forma digital por MOISES
MOISES PASTANA
PASTANA GONCALVES:89047397215
GONCALVES:89047397215 Dados: 2018.04.26 16:35:32 -03'00'
MOISÉS PASTANA GONÇALVES
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
Visa a presente licitação à aquisição de equipamentos e materiais
médico-hospitalares para uso na assistência médica a população deste Município,
conforme as especificações contidas no Edital de Pregão Presencial Nº 010/2018
e no presente termo.
DO OBJETO
Descrição do equipamento:

ITEM
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

LOTE I - CENTRO DE SAUDE DE ALMERIM/ CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
DESCRIÇÃO
QUANT UND
V UNIT
MESA DE EXAMES - COM SUPORTE PARA PAPEL COM
3
UND R$ 1.350,00
LEITO MÓVEL DE AÇO INOXIDÁVEL
CARRO DE CURATIVOS - COM BALDE E BACIA DE AÇO
1
UND R$ 1.200,00
INOXIDÁVEL
BIOMBO - EM AÇO
1
UND
R$ 500,00
GELADEIRA/ REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE DE
1
UND R$ 1.450,00
299 L
MESA DE EXAMES - COM SUPORTE PARA
1
UND R$ 1.350,00
PAPEL LEITO MÓVEL DE AÇO INOXIDÁVEL
CÂMARA
PARA
CONSERVAÇÃO
DE
IMUNOBIOLÓGICOS - COM TEMPERATURA ENTRE +2º C
E + 8ºC COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO COM
CONTRA PORTA COM CAPACIDADE DE 120 A
1
UND R$ 13.500,00
560/VIDRO
DUPLO DE
POLIPROPILENO/AÇO
INOXIDÁVEL COM DISCADOR DE EMERGÊNCIA E COM
SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK
MICROSCÓPIO
LABORATORIAL
BÁSICO
BINOCULAR DE 10 X E 16 X OBJETIVAS COM 05, COM
1
UND R$ 3.800,00
CONDENSADOR KOEHLER E LED
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - DE AÇO
INOXIDÁVEL, COM APOIO DO BRAÇO EM AÇO
1
UND
R$ 200,00
INOXIDÁVEL, COM PEDESTAL E ALTURA REGULÁVEL
CENTRÍFUGA LABORATORIAL - PARA TUBOS - MÍN. 04
AMOSTRAS E COM TECNOLOGIA DIGITAL
AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS - TIPO
SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO
ARMÁRIO- COM ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA
DE 70 A 110 CM EM AÇO E COM CAPACIDADE POR
PRATELEIRA DE 50 KG
BALDE A PEDAL - DE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L
VENTILADOR DE TETO/ PAREDE - COM 03 PÁS DE
TETO
CADEIRA - DE AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/
ENCOSTO DE POLIPROPILENO
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - COM PÉS FIXO,
COM SUPORTE DE SORO, COM CAPACIDADE DE 130
KG E COM BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - (até 75 litros) COM
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL

V. TOTAL
R$ 4.050,00
R$ 1.200,00
R$ 500,00
R$ 1.450,00
R$ 1.350,00

R$ 13.500,00

R$ 3.800,00

R$ 200,00

1

UND

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

3

UND

R$ 2.400,00

R$ 7.200,00

2

UND

R$ 700,00

R$ 1.400,00

1

UND

R$ 120,00

R$ 120,00

1

UND

R$ 200,00

R$ 200,00

1

UND

R$ 90,00

R$ 90,00

1

UND

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

1

UND

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ITEM
1

DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BATERIA COM ATÉ 250 CHOQUES COM 1 ELETRODO
OFTALMOSCÓPIO - COM BATERIAL CONVENCIONAL
COM MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES
MESA GINECOLÓGICA - EM AÇO / FERRO
PINTADO LEITO MÓVEL
LANTERNA CLÍNICA - TIPO LED
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - MODO
DE OPERAÇÃO DIGITAL
DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA
DIGITAL
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED,
COM HASTE FLEXIVEL
COLPOSCÓPIO - DE ALMENTO VARIÁVEL COM CÂMERA
CRIOCAUTÉRIO - COM 6 A 9 PONTEIRAS COM GÁS
NITROGÊNIO
DERMATOSCÓPIO - COM AUMENTO DE 10 X COM
LUMINAÇÃO DE LED
BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - COM POTÊNCIA ATÉ
100 W
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - OPERAÇÃO
DIGITAL
MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR/4
SAÍDAS COM POTENCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP
QUANT. TOTAL/ VALOR TOTAL

1

UND

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

1

UND

R$ 790,00

R$ 790,00

1

UND

R$ 1.700,00

R$ 1.700,00

1

UND

R$ 80,00

R$ 80,00

2

UND

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

1

UND

R$ 800,00

R$ 800,00

1

UND

R$ 700,00

R$ 700,00

1

UND

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

1

UND

R$ 3.300,00

R$ 3.300,00

1

UND

R$ 2.600,00

R$ 2.600,00

1

UND

R$ 7.400,00

R$ 7.400,00

1

UND

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

1

UND

R$ 750,00

R$ 750,00

1

UND

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

36

LOTE II - UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMERIM
DESCRIÇÃO
QUANT UND
V UNIT
CENTRÍFUGA LABORATORIAL - TIPO PARA TUBOS 1
UND
R$ 4.000,00
MÍN. 04 AMOSTRAS COM TECNOLOGIA DIGITAL
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2

3
4
5
6
7
8
9

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA Análise de 26 parâmetros; Contagem total de leucócitos,
Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de
hemoglobina
(cianometahemoglobina),
Determinação
hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio,
Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média,
Determinação
da
Concentração
da
Hemoglobina
Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose,
Contagem total de plaquetas, Determinação do volume
plaquetário médio, Determinação de
plaquetócrito,
Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas,
Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de
linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor
relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto),
Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de
neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor
absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo),
Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de
basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos
(valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor
relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor
absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor
relativo). Sistema: Combinando, Citoquímica, Impedância e
Citometria de Fluxo como princípios de medida. Distribuição
das amostras pela Tecnologia MDSS. Dosagem de
hemoglobina: método fotométrico. Capacidade mínima 60
amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com
aspiração de 30µl em modo CBC ou 53µl em modo 5 DIFF.
Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de
histogramas para 12 ou 26 parâmetros. Procedimento de
limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação
de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites
de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série
vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de
contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232
incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras.
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
AGLUTINOSCÓPIO - Construído em plástico PVC e acrílico.
Possui duas lâmpadas de filamento de 25W, com
intensidade regulável através de potenciômetro.
DEIONIZADOR - COM CAPACIDADE DE 50 LITROS/H
MICROPIPETA MONOCANAL - COM VISOR DIGITAL
COM EJETOR AUTOMÁTICO E COM VOLUME FIXO
ESTUFA DE SECAGEM - COM CAPACIDADE DE 81 ATÉ
100 L, DE AÇO INOXIDÁVEL COM TEMPERATURA ATÉ
250°C, COM PORTA
MICROPIPETA MULTICANAL COM VISOR DIGITAL, COM
EJETOR AUTOMÁTICO E COM VL. VARIÁVEL 12 CANAIS
CENTRÍFUGA LABORATORIAL - TIPO PARA TUBOS MÍN. 04 AMOSTRAS COM TECNOLOGIA DIGITAL
DESTILADOR DE ÁGUA - COM CAPACIDADE ATÉ 5
LITROS/HORA

1

UND

R$ 84.500,00

1

UND

R$ 690,00

R$ 690,00

3

UND

R$ 800,00

R$ 2.400,00

2

UND

R$ 300,00

R$ 600,00

2

UND

R$ 3.500,00

R$ 7.000,00

3

UND

R$ 2.500,00

R$ 7.500,00

2

UND

R$ 4.000,00

R$ 8.000,00

2

UND

R$ 1.600,00

R$ 3.200,00
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10

11

12

13

FOTÔMETRO DE CHAMA NA, K, LI - com compressor.
Resultados expressos em: mEq/L ou PPM. Microprocessado.
Dois ajustes automáticos: zero/Calibração; Para dosagem
de: Sódio, Potássio e Lítio; Eletrônica: Em estado sólido,
detectores de alta sensibilidade e filtros interferenciais. Duplo
canal, zero automático, Auto calibração dos blank e padrões.
Tipo de leitura: Digital Alfanumérico 2 Linhas x 16
Caracteres. Faixas de leitura mEq/l mg/ppm: Na 0 a 200 0 a
100 ou 0 a 200; K 0 a 10.0 0 a 100 ou 0 a 20.0; Li 0 a 10.0 0
a 100 ou 0 a 20. Controle de Qualidade Na, K, ou Li = 0,01 a
100 ppm; Reprodutividade: 1% para 10 leituras
Consecutivas; Volume de Amostra: (3 a 5) ml/minuto; Tempo
de Resposta: (8 a 12 segundos); Tipo de Acendimento:
Automático; Compressor de Ar: Pressão de Ar (10 a
15)lb/POL²; Tipo de Gás: GLP; Voltagem Frequência
(110/220) Volts(50-60)Hz; Gabinete: Chapa de aço; Pintura
Epoxi:
(Alta
Resistência);
Acompanha:
Padrões,
Compressor, Cateter, Arame desentupidor, Registro de gás
com mangueiras, Fusível e manual de instrução.
CRONÔMETRO - TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO
BALANÇA PARA LABORATÓRIO - com função de
contagem de peças, display LCD e conversão de unidades.
Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade:
3200 g. Leitura : 0.01g. Repetibilidade menor que 0,01 g.
Linearidade de aproximadamente 0.03 g. Aferida pelo
INMETRO. Tensão de acordo com a entidade solicitante.
AGITADOR DE KLINE COM DIMENSÃO APROX. DA
PLATAFORMA DE 300MM X 300MM COM CONTROLE DE
TEMPO/ VELOCIDADE DIGITAL/ VARIÁVEL

1

UND

R$ 4.300,00

4

UND

R$ 200,00

2

UND

R$ 2.700,00

R$ 5.400,00

1

UND

R$ 1.600,00

R$ 1.600,00

14

ESTANTE - COM CAPACIDADE/ PRATELEIRAS MIN.
100KG/ 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO

2

UND

R$ 370,00

15

MICROSCÓPIO LABORATORIAL - Biológico Binocular de
Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica
ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no
mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do
tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância
interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares;
Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas
Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph
Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de
oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de
diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e
1000X (desejável possuir configuração opcional ate 1600X
com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de
140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de
0,1 mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e
fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica
e macrométrica, com Knob Independente, com controle de
pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de
segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina
e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no
mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002
mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha
ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de
fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico,
lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade
de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três

2

UND

R$ 9.000,00
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16

17

18

19

20

21

pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de
Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação
elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
BANHO-MARIA - Capacidade para 60 tubos ou superior;
Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem
agitação); Capacidade de 7L ou superior; Tampa angular de
aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro;
Construído em aço inox, com excelente acabamento externo;
Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio
da estante; Estante única em material plástico para tubos de
ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura;
Controlador de temperatura microcontrolado com display;
Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a
temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada) e
Sensor tipo Pt 100.
ESTUFA DE CULTURA - COM CAPACIDADE DE 20 ATÉ
50 L DE AÇO INOXIDÁVEL COM TEMPERATURA ATÉ
70ºC COM PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO)
CAPELA DE FLUXO LAMINAR - Equipamento de fluxo
unidirecional vertical, para a manipulação de materiais não
contaminados. Construída externamente em chapa de aço
tratada com revestimento em epóxi eletrostático, câmara
interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 e
plataforma de trabalho removível para limpeza e sanitização.
Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical
tipo guilhotina e sistema de contrapesos que permite parar
em qualquer ponto de seu curso. Sistema de ventilação tipo
siroco, com regulagem eletrônica interna da velocidade, para
compensar eventual perda de pressão com o decorrer do
tempo de uso. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e
emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, com eficiência
de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, préfiltro plissado sintético, moldura papelão. Filtro HEPA: FEA
919 plissado, moldura galvanizada. Display digital, indicador
da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que
indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e
outros parâmetros. Oliva para gás, água ou vácuo e tomada
elétrica já instalados na câmara de trabalho. Iluminação da
área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 Watts e
lâmpada germicida de 20 Watts. Dimensão interna de
aproximadamente 51 x 71 x 60.
ARMÁRIO - COM DIMENSÕES/ PRATELEIRAS COM
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 DE AÇOCOM CAPACIDADE POR PRATELEIRA ATÉ 50
KG
AUTOCLAVE VERTICAL - COM CÂMARA/ CESTO
INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE
51 a 100 litros, COM 1 CESTO, MODO DE OPERAÇÃO
DIGITAL
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - (até 75 litros) COM
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL/ CAPACIDADE ATÉ 25
LITROS

1

UND

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

1

UND

R$ 2.800,00

R$ 2.800,00

1

UND

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

1

UND

R$ 700,00

1

UND

R$ 15.500,00

R$ 15.500,00

1

UND

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

R$ 700,00

192.730,00
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LOTE III - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PLANALTO MONTE DOURADO
ITEM
1

2

3
4
5

6

7

8

DESCRIÇÃO
QUANT UND
ARTICULADOR ODONTOLÓGICO – COM DISTÂNCIA
INTERCONDILAR
E
DISTÂNCIA
INTERCONDILAR
2
UND
AJUSTÁVEIS
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- EM ALUMÍNIO COM
VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO COM
1
UND
CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L
CARRO MACA SIMPLES - COM GRADES LATERAIS COM
COLCHONETE COM AÇO INOXIDÁVEL COM SUPORTE
1
UND
DE SORO
AR CONDICIONADO - DE 9.000 A 12.000 BTUs TIPO
2
UND
SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO
BIOMBO - EM AÇO / FERRO PINTADO COM RODÍZIOS
1
TRIPLO
VEÍCULO DE PASSEIO - Transporte de Equipe (5 pessoas,
0 Km BICOMBUSTIVEL COM 04 PORTAS COM AR
CONDICIONADO COM TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO,
ALARME) COM 05 LUGARES COM FREIOS ABS E
1
UND
AIRBAG
DUP CÂMBIO MANUAL
MOTOR
1.0
A
1.3 DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA COM DISTÂNCIA
MINÍMA DE 2.370 MM
VEÍCULO PICK-UP - Cabine Dupla 4x4 (Diesel) COM
CÂMBIO MANUAL
COM
CAPACIDADE
PRA
05
LUGARES COM
AR
CONDICIONADO,
DIREÇÃO
1
UND
HIDRÁULICA COM (TRAVA, VIDRO, ALARME) COM
FREIOS ABS E AIRBAG DUP COM PROTETOR DE
CAÇAMBA E COM ESTRIBOS LATERAIS
MESA GINECOLÓGICA EM AÇO / FERRO PINTADO COM
1
UND
LEITO MÓVEL

V UNIT

V. TOTAL

R$ 700,00

R$ 1.400,00

R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

R$ 2.400,00

R$ 4.800,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 45.000,00

R$ 45.000,00

R$ 116.000,00 R$ 116.000,00

R$ 1.700,00

R$ 1.700,00
R$ 172.800,00

Local de Entrega: A entrega do equipamento deverá ser feita no seguinte
endereço: na Rodovia Almeirim/Panaicá, nº 510, Bairro Centro - Almeirim - Estado do Pará,
no horário compreendido entre as 08:00 horas as 14:00 horas.
Prazo de entrega: O prazo de entrega do equipamento é de até 30 (trinta) dias ou
imediata conforme solicitação, a contar da data da assinatura do contrato.
Garantia: O equipamento, objeto desta licitação, devera possuir garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data de
entrega.
O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 20 (vinte) dias
após a entrega do equipamento, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do
Município. mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura que deverá conter o nº do Pregão
Presencial Nº 010/2018, que se refere o equipamento ou material.
Prazo de validade da proposta: Prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias.
A licitante vencedora deverá instalar e treinar o(s) servidor(s) que irá(ão)
utilizar o equipamento
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NIVEA ARAÚJO MASUYAMA
Secretária Executiva de Saúde
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
Contrato nº ...../........
O Município de ALMEIRIM - Estado de Pará, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rodovia
Almeirim/Panaicá, S/Nº – Centro – Almeirim/PA, inscrito no CNPJ Nº 11.372.925/0001-80,
neste ato representado pela Secretária Sra. NÍVEA ARAÚJO MASUYAMA, brasileira,
solteira, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliado nesta cidade de
Almeirim, Estado do Pará, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a
empresa .........................., inscrita no CNPJ-MF sob nº ............................., sito ................, nº
.........., na cidade de ................, neste ato representada por seu representante legal. Sr.
.........................., (nacionalidade), (profissão), portador da Cédula de Identidade nº
................... e CPF/MF nº ..................., residente e domiciliado na cidade de ........................,
de ora em diante denominada de CONTRATADA, de acordo com o disposto na Lei Federal
nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 08.06.94, Edital de Pregão Presencial
nº 010/2018 e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora, entabulam e
convencionam o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente contrato tem como
objeto o fornecimento de equipamentos conforme as condições estabelecidas no edital de
Pregão Presencial Nº 010/2018 e na proposta firmada pela Contratada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição, conforme descrições abaixo:
ITEM

QUANT

DESC. DOS MATERIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR CONTRATUAL - O
presente Contrato tem o valor total, fixo e irreajustável, de R$ .................. (........................).
Parágrafo único - O valor supra referido incluem todas as despesas
concernentes à entrega das mercadorias, como impostos, taxas, fretes, contribuições e
outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa
decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Almeirim:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rodovia Almeirim/Panaicá, n° 510 – Centro
CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 2356

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.139.464/0001-05

Projeto/atividade: 10.301.0010.1.026 – Aquisição de Equipamento e Mat. Permat.- Hosp,
Ambul, Laborat e Odontológico
Rubrica: 4490.52.00.00.00 (516) – Equipamentos e material permanente
CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO TREINAMENTO – A entrega
do objeto desta licitação será realizada no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
assinatura do contrato e ordem de entrega.
A empresa vencedora deverá instalar e treinar o(s) servidor(s) que irá(ão)
utilizar o equipamento ou material.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O
pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 20 dias após a entrega dos
equipamentos e/ou materiais.
Parágrafo Único - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter,
em local de fácil visualização, a indicação do número do Pregão Presencial Nº 010/2018, a
emenda parlamentar, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O presente Contrato terá por termo
inicial a data de sua assinatura e por termo final o término da garantia dos equipamentos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA – Os equipamentos e/ou materiais
deverão ter garantia de 01 (um) ano, a contar da data de entrega do objeto desta licitação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Pelo inadimplemento das
obrigações, a contratante estará sujeita às seguintes penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado
do contrato.
Parágrafo primeiro - As penalidades serão registradas no cadastro da
contratada, quando for o caso.
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Parágrafo segundo - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O presente contrato será rescindido
nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA Este Contrato vincula as partes ao Edital de Pregão Presencial nº 010/2018 à Proposta da
empresa Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - a
execução deste contrato, bem como os casos neles 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 art.
54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes contratantes elegem
o Foro da Comarca de Almeirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato.
E por estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras
disposições legais e regulamentares, pertinentes firmando-o em 03 (três) vias de igual forma
e teor.

Almeirim , ............. de .................... de ...........
__________________________

_____________________________

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ref: Edital de Pregão Presencial Nº 010/2018

................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº
......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
..........................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
............................................ e do CPF nº ............................................., DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local),........de.........................................de 2018.

________________________
Assinatura representante legal
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o Sr. ................................., portador da
cédula de identidade nº ............................... e do CPF nº .........................., a participar da
licitação instaurada pelo Município de Almeirim, na modalidade de Pregão, sob o Nº
010/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa (Razão Social da empresa), CNPJ/MF nº
..........................., bem como formular propostas e participar de todos os demais atos
inerentes ao certame.
(local),........de.........................................de 2018.

________________________
Assinatura do representante legal da empresa
(Com firma reconhecida)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/2006
_______________________________________________________________,
inscrita no CNPJ no _________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a.)
__________________________________________________________, portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº
__________________
e
do
CPF
nº
_______________________________,
e
do
seu
contador,
o
(a)
Sr.
(a)____________________________________,
portador
do
CRC
nº
____________________, DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial Nº
010/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa,
na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n o 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4 o
do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________
(data)

__________________________________________________
(representante legal)

__________________________________________________
(contador)
Obs: Esta declaração deverá ser entregue, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Documentação e Proposta) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar no 123/2006.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

A empresa ..........(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº ........(n° do
CNPJ), sediada em (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)........... (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade n°....... (n° da
CI) e do CPF n° ............(n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que cumpre todos os
requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial Nº 010/2018, quanto às
condições de qualificação jurídica, de Regularidade fiscal, e econômico-financeira, bem
como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital em referência;

___________________________________
(Local e Data)

____________________________________
Representante Legal

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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