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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR

Razão Social:_____________________________________________________________________
CNPJ:___________________________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________________
Bairro:___________________________________________________________________________
Cidade: ____________________________________________ Estado:_______________________
E-Mail:___________________________________________________________________________
Telefone:_________________________________ Fax: ___________________________________
Celular:__________________________________________________________________________
Responsável pela Empresa:__________________________________________________________
Recebemos, por meio do sítio http://www.riachao.ma.gov.br/, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: _____________________________ ,_________ de _________________ de 2018.
__________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do
Edital
e
remetê-lo
à
Comissão
Permanente
de
Licitação-CPL
pelo
e-mail:
cpl.pmr17@hotmail.com.
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

RAIMUNDO MADEIRA NETO
Pregoeiro Municipal

ACOMPANHE ESTA LICITAÇÃO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SÍTIO
http://www.riachao.ma.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR

EDITAL
DATA DE ABERTURA: 18/12/2018.
HORÁRIO: 08h30min.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de
Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 Riachão/MA.
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Riachão, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 008, de 02
de janeiro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de
Preços para Equipamentos, Moveis e Materiais Hospitalares de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde, mediante as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto
de 2000; Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013. Deverão também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes à espécie.
A sessão pública de realização do Pregão será realizada em 18.12.2018, às 08h30min, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão,
localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA.
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e
seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
1.2. Este Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura
Municipal de Riachão, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 9:00h às 12:00h.
1.3. O Edital encontra-se também disponível no site da Prefeitura Municipal de Riachão
http://www.riachao.ma.gov.br na opção “Transparência/Licitações”, somente para consulta dos
interessados.
1.4. Ao adquirir cópia do Edital pelo site, o interessado deverá preencher o Recibo de Retirada de
Edital, no qual consta os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo da sede da
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsável pela empresa e depositar o valor do
Edital na conta da Prefeitura Municipal de Riachão-MA.
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1.4.1. O Recibo de Retirada de Edital deverá ser enviado para o e-mail
cpl.pmr17@hotmail.com. A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
1.4.2. Os interessados deverão ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de
reputar-se válida a notificação encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no
Recibo de Retirada de Edital.
1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, salvo comunicação em contrário.
1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
1.7. É facultado ao Pregoeiro:
a) promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo;
b) solicitar aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Riachão a elaboração de
Pareceres Técnicos ou Jurídicos para fundamentação de suas decisões;
c) no julgamento da Proposta e da Documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que
não alterem a substância da Proposta, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados;
d) relevar omissões puramente formais observadas na Proposta e na Documentação, desde
que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação;
e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunicação durante a sessão para evitar
tumulto na realização dos trabalhos;
f) negociar em qualquer momento da licitação os preços e condições da Proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Prefeitura Municipal de Riachão, não podendo, porém,
alterar o objeto ou condições de classificação e habilitação;
g) se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2º e 3º
lugares, caso não seja vencedor o proponente de menor preço;
h) suspender os trabalhos das sessões públicas para análise de documentos, diligências,
parecer técnico, quando do julgamento das Propostas.
1.8. Qualquer divergência entre o Termo de Referência (ANEXO I) e o Edital, prevalecerá o
Edital.
1.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Riachão, com base na Lei
Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
normas pertinentes à espécie.
2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços de Equipamentos, Móveis e
Materiais Hospitalares, visando futuras e eventuais aquisições pela Secretaria Municipal de
Saúde, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência,
ANEXO I deste Edital.
2.2. A quantidade dos materiais indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa
de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de
Riachão, enquanto Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.
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2.3. O valor máximo total para esta licitação é de R$ 924,706,74 (Novecentos e Vinte e Quatro
Mil, Setecentos e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), conforme Termo de Referência,
ANEXO I deste Edital.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que tenham ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, expresso no estatuto ou contrato social, e que
atendam a todas as exigências quanto aos requisitos de classificação das Propostas de Preços e
à documentação de habilitação.
3.2. O presente Pregão prevê ITENS EXCLUSIVOS para Microempresas-ME, Empresas de
Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, conforme Termo de Referência
(ANEXO I), desde que comprovem esta condição nos termos deste Edital, em cumprimento ao
disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016.
3.3. Não poderá participar desta licitação, diretamente ou indiretamente, pessoas jurídicas:
a) cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto deste Pregão;
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
d) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
e) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da
Prefeitura Municipal de Riachão;
f) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Riachão, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da
sanção aplicada;
g) impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, conforme artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
h) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;
i) proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção derivada de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, de acordo com o artigo 72, § 8º, V, da Lei
Federal nº 9.605/1998;
j) proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de
obras e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo
não inferior a 5 (cinco) anos, em razão de pena por prática de infração da ordem econômica,
de acordo com o artigo 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011 (Lei Antitruste);
k) proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente inclusão
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, nos termos do
artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992;
l) sociedades empresariais estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
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m) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
n) que mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou
familiar com servidores da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal
de Riachão;
o) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3.4. A simples apresentação da Proposta de Preços implicará, por parte do licitante, de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro
do disposto no artigo 97, da Lei Federal nº 8.666/1993.
4. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
Propostas, nos termos do artigo 12, do Decreto Federal nº 3.555/2000.
4.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados ao Pregoeiro,
protocolados oficialmente de segunda a sexta-feira, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na Sala da Comissão
Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, no horário das
9:00h às 12:00h.
4.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o artigo 12, § 1º, do Decreto Federal nº 3.555/2000.
4.4. O Pregoeiro para responder às impugnações poderá auxiliar-se do apoio dos setores da
Prefeitura Municipal de Riachão que entender necessários.
4.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para a realização
do certame.
4.5.1. Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à Prefeitura Municipal
de Riachão poderá na sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento
até ulterior deliberação cuja nova data para a realização do certame, será divulgada pelo
mesmo instrumento em que se deu aquela do texto original.
4.6. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizadas na página
http://www.riachao.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na sede da
Prefeitura Municipal de Riachão.
4.7. A Prefeitura Municipal de Riachão notificará somente os interessados que enviarem o
Recibo de Retirada de Edital do SITE ou receberem o Edital na sala da Comissão
Permanente de Licitação-CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão.
4.7.1. Ao receber o Edital na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL ou ao acessar
o Edital no site da Prefeitura Municipal de Riachão, o interessado estará ciente da
necessidade de acompanhamento de eventuais alterações, notificações e comunicações, na
página http://www.riachao.ma.gov.br e no mural da Comissão Permanente de Licitação-CPL.
4.8. Em hipótese alguma serão aceito entendimentos verbais entre interessados e o Pregoeiro,
sua Equipe de Apoio e demais servidores da Comissão Permanente de Licitação-CPL.
5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado
dos Envelopes n° 01 e 02:
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a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular com firma
reconhecida em cartório, ou Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a este Pregão. O documento em
questão deverá estar acompanhado de ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b.1) instrumento de procuração público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II)
deverão obrigatoriamente sob pena de não ser aceito o Credenciamento serem firmados por
tantos responsáveis pela empresa quanto estabeleça o Contrato Social ou Contrato ou
estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange sua
representatividade, com firma reconhecida em cartório de todo(s) o(s) sócios,
independentemente da quantidade de cotas que cada sócio(s) representa na empresa(s);
c) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante credenciado e do(s) sócio(s) da(s) empresa interessada.
5.2. Os documentos necessários ao credenciamento e documentação de habilitação poderão
ser apresentados em original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por
servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL, ou por publicação em órgão da Imprensa
Oficial.
5.2.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL poderá ser
realizada até o dia útil anterior à data marcada para a sessão de abertura deste Pregão, na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL na sede da Prefeitura Municipal de
Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 Riachão/MA, no horário das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira.
5.2.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas
estejam rasuradas.
5.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá o representante legal ou procurador de participar da fase de lances, de
negociar preços, de manifestar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar o licitante
durante a sessão pública deste Pregão.
5.4. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita,
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos Envelopes.
5.6. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como
de um mesmo representante para mais de uma empresa.
5.7. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro a cada sessão pública
realizada. Na hipótese de substituição da pessoa inicialmente credenciada, novo credenciamento
deverá obedecer a regras do item 5.1 deste Edital.
5.8. No ato da entrega dos documentos de credenciamento, as licitantes deverão apresentar,
separados dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e a documentação de habilitação, os
seguintes documentos:
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a) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o
modelo constante do ANEXO III, ou modelo próprio do licitante, desde que contenha a
informação de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do artigo 4º,
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO – ANEXO VIII;
a.1) O licitante que não apresentar as respectivas Declarações exigidos no item 5.8, alínea
„a”, ficara impossibilitada de ofertar lances.
b) Declaração de Enquadramento e/ou Reenquadramento, Certidão Específica emitida
pela Junta Comercial da sede do licitante para fins de comprovação de que é MicroempresaME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor Individual-MEI, nos termos
da Lei Complementar n° 123/2006.
b.1) O Pregoeiro poderá determinar a realização de diligência para dirimir eventual dúvida
quanto à Receita Bruta da licitante no exercício anterior, com a ressalva de que o Balanço é
considerado exigível após 1º de maio.
5.9. Antes de concluir o credenciamento, as empresas deverão apresentar cópia do seguinte
cadastro que demonstra nenhum impedimento para participar de licitação:
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade-CNIAI,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça-CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
5.9.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas
licitantes e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei Federal nº
8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.9.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro poderá excluir o licitante por falta de
condição de participação nesta licitação, conforme previsto no item 3.3 do Edital.
5.10. Encerrada a fase do credenciamento, serão recebidos os Envelopes contendo a Proposta de
Preços e a Documentação de Habilitação.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital e após o credenciamento, o licitante
deverá apresentar a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, em envelopes distintos,
opacos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua
parte externa:
ENVELOPE Nº 01
Proposta de Preços
Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
Prefeitura Municipal de Riachão
Data: XXXX.XXXX.2018
Hora: XXXXhXXXXmin
Razão Social da Pessoa Jurídica

ENVELOPE Nº 02
Documentação de Habilitação
Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
Prefeitura Municipal de Riachão
Data: XXXX.XXXX.2018
Hora: XXXXhXXXXmin
Razão Social da Pessoa Jurídica

6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
6.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e Documentação de Habilitação apresentadas
por via postal, internet (e-mail) ou fac-símile.
6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele contendo a Documentação de Habilitação será
rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes.
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6.5. Os documentos de habilitação exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no
original ou por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou
por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Riachão,
mediante a apresentação do documento original, ou ainda por publicação em órgão de Imprensa
Oficial.
6.5.1. A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura
Municipal de Riachão poderá ser realizada até o dia útil anterior à data marcada para a
sessão de abertura deste Pregão, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL na
sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº
742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, no horário das 9h às 12h, de segunda a sextafeira.
6.5.2. Somente serão aceitas cópias legíveis e não serão aceitos documentos cujas datas
estejam rasuradas.
6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
6.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
6.8. Após abertura dos envelopes, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação
deverão ser juntadas aos autos do Processo e não serão devolvidas à licitante.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, numerada, assinada e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal ou procurador do licitante proponente, com o seguinte conteúdo,
de apresentação obrigatória:
a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, número do
CNPJ, endereço completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva
agência), nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços, com
indicação do cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de entrega,
local de entrega, valor global da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em
conformidade com as especificações previstas no Termo de Referência, de acordo com o
modelo constante no ANEXO IV deste Edital;
a.1) o licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações
pertinentes e constantes da Carta-Proposta, ANEXO IV deste Edital, de forma que não
altere e/ou descaracterize a substância do modelo indicado;
a.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais
após a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995;
a.3) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por
ocasião do pagamento do objeto contratado;
b) Planilha Orçamentária com a descrição detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as
especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, com a indicação da
unidade, quantidade, marca do produto, preço unitário e total de cada ITEM, em algarismo,
em moeda corrente nacional;
b.1) As empresas licitantes deverão apresentar a Planilha Orçamentária também em
PENDRIVE no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da análise
técnica das propostas de preços na fase de julgamento e classificação.
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b.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais
após a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995;
b.3) Havendo discrepância nos preços propostos, prevalecerá o preço unitário do ITEM,
cabendo ao Pregoeiro a correção do valor da Proposta;
b.3.1) para fins do disposto na alínea b.3 o cálculo do valor global da Proposta dar-se-á
pela somatória dos preços unitários dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas
respectivas quantidades;
b.4) Os valores unitário, total e o valor global propostos não poderão ser superiores aos
valores unitários e total máximos estimados pela Prefeitura Municipal de Riachão,
constantes da Termo de Referência, ANEXO I deste Edital;
b.4.1) Caso ocorra a situação da alínea b.4, o Pregoeiro negociará para redução do
preço unitário do licitante antes da desclassificação da Proposta, desde que o preço
unitário reduzido seja menor ou igual ao preço unitário máximo do Termo de Referência
(ANEXO I) da Prefeitura Municipal de Riachão, sendo o valor global da Proposta do
licitante readequado.
c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data da sessão de abertura dos Envelopes;
d) Prazo de entrega: não superior a 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento da Ordem de Fornecimento;
e) Local de entrega: no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.
f) Data e assinatura do representante legal do licitante com sua qualificação e identificação do
nome abaixo da assinatura.
7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.
7.2.1. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o
objeto deste Pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Riachão.
7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da
proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de
acréscimo, devendo o licitante vencedor fornecer os produtos sem ônus adicionais.
7.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação, ficando essa
decisão a critério do Pregoeiro e Membros da equipe de apoio;
7.3.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no
valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar;
7.3.2. A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo
representante legal, presente na sessão pública, com poderes para esse fim, a critério
Pregoeiro;
7.3.3. Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Entrega e Local de Entrega sejam
omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no
item 7.1., alíneas “c”, “d” e “e”, respectivamente;
7.3.4. Caso a descrição do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Preços, o
Pregoeiro entenderá como sendo igual ao previsto no Termo de Referência.
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7.4. A apresentação da Proposta de Preços implica para o licitante a observância dos preceitos
legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
7.5. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem convocação para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, podendo a
Prefeitura Municipal de Riachão solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60
(sessenta) dias consecutivos.
7.5.1. O licitante poderá recusar ou aceitar o pedido de prorrogação, entretanto, no caso de
concordância, a Proposta de Preços não poderá ser modificada.
7.6. A Prefeitura Municipal de Riachão poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.
7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
7.8. Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços praticados no mercado.
7.9. Não serão aceitos Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com
preços manifestamente inexequíveis.
7.9.1. Considerar-se-á inexequível a Proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação
são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
7.10. Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços.
7.11. Após a abertura da Proposta de Preços não será admitido pedido de desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de
Riachão.
7.12. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas no
item 15.1 deste Edital.
7.13. A Prefeitura Municipal de Riachão poderá, a seu critério e conveniência, exigir da
empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, amostra dos produtos ofertados
para verificação das especificações mínimas exigidas neste Edital, que deverão ser
entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da Ata da Sessão da fase
competitiva e habilitação, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no horário de
08h às 12h, na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, localizada na Praça Nossa Senhora
de Nazaré, nº 742, Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA.
a) A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os
respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações
quanto às suas características tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto, sua marca, número de referência, código do produto e composição e dados
nutricionais, conforme o tipo de material.
b) A amostra apresentada será tratada como protótipo, podendo ser manuseada, desmontada,
receber cortes, secções ou vincos, ou ser instalada.
c) Será desclassificada a Proposta de Preços do licitante que:
c.1) não apresentar as amostras no prazo estabelecido;
c.2) a amostra estiver fora das especificações previstas no Termo de Referência ou em
desconformidade com a Proposta de Preços apresentada; ou;
c.3) a amostra apresentar indícios de remanufatura ou recondicionamento;
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c.4) a amostra não for aceita por apresentar qualidade inferior;
c.5) a amostra apresentar qualquer tipo de falha durante a análise;
c.6) a amostra não estiver devidamente identificada com o nome da empresa licitante e o
item correspondente ao da proposta;
c.7) não estiver de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais
competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou por outra
entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial-INMETRO, quando couber.
d) Caso as amostras apresentadas sejam reprovadas, o Pregoeiro convocará o licitante
classificado em segundo lugar para apresentação de suas amostras, e assim sucessivamente,
obedecida a ordem de classificação do certame.
e) O atendimento da diligência, mediante apresentação da amostra em consonância com
a marca e modelo ofertados na Proposta de Preços, é condição para Adjudicação.
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. As licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no
Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no
item 6.1, contendo os seguintes documentos referentes a:
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópia da Cédula de Identidade do(s) sócio(s);
b) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
d) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa
Jurídica, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 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.
8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal – (Ficha de
Inscrição Estadual ou Municipal), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante,
incluindo o INSS, mediante a:
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa
da União;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante,
mediante:
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
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d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Pregoeiro poderá
diligenciar para dirimir eventuais dúvidas.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante:
e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF);
e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
e.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Pregoeiro poderá
diligenciar para dirimir eventuais dúvidas.
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS,
mediante a:
f.1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a:
g.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT
h) Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal de
1988.
h.1) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no
artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo ser utilizado o Modelo no
ANEXO V deste Edital.
8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que o licitante forneceu ou está fornecendo o objeto com
características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.
a.1) O atestado deverá ser impresso em papel timbrado constando CNPJ e endereço
completo, devendo ser assinada por sócios, diretores, administradores, procuradores,
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função e firma reconhecida em cartório do atestador.
8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, com o
objetivo de comprovar a boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de
Liquidez Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverão ser iguais ou
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:
Índice de Liquidez Corrente-ILC =

Índice de Liquidez GeralILG =

Ativo Circulante-AC
Passivo Circulante-PC

Ativo
Circulante-AC
+
Realizável a Longo Prazo-RLP
Passivo
Circulante-PC
+
Exigível a Longo Prazo-ELP

>= 1

>= 1
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a.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em Memorial de Cálculos
juntado ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Caso o Memorial não seja
apresentado, o Pregoeiro se reserva o direito de efetuar os cálculos;
a.2) O licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos Índice de Liquidez
Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC deverá comprovar Capital Social ou
Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo
estimado para os itens ofertados;
a.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, o licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial em que o Balanço for registrado;
a.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço
Patrimonial, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
a.5) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
a.5.1) Publicados em Diário Oficial; ou
a.5.2) Publicados em jornal de grande circulação; ou
a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou
a.5.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento.
a.6) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC; e
apresentar a Certidão de Regularidade Profissional do Contador.
a.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do
ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, deverá
apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Caixa;
a.8) As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital-ECD deverão
apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Contábil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverão ser
impressos diretamente do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED.
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante;
d) Certidão Especifica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante;
e) Alvará de Licença e Funcionamento 2018;
f) Alvará da Vigilância Sanitária de inspeção do estabelecimento comercial, caso no
domicilio da licitante não seja exigida, portar de cópia de documento que comprova a
faculdade.
8.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários
à habilitação.
8.3. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos
pelo próprio licitante, deverão estar emitidos em papel timbrado e conter data, identificação e
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.
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8.4. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas
pelas licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma
especifica.
8.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, indicado nos documentos da
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
fornecer os produtos objeto da presente licitação, com exceção dos seguintes documentos:
a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata que deverá ser do local do principal
estabelecimento do licitante, conforme artigo 3º da Lei Federal nº 11.101/2005;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União, que deverá ser da sede da pessoa jurídica.
8.6. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
tiver dúvida e julgar necessário.
8.7. As certidões utilizadas no Credenciamento e Documentação de Habilitação da(s)
empresa(s) valerão nos seus prazos especificados no corpo da certidão, caso haja alguma
certidão que não contenha o prazo de validade; serão consideradas válidas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão para abertura do certame
licitatório.
9. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO
9.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme
item 5 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.
9.1.1. No ato do credenciamento, as Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP
e Microempreendedores Individuais-MEI, deverão apresentar a documentação exigida no
subitem 5.8, alínea “b”, deste Edital, enquanto condição para exercer o direito ao tratamento
diferenciado e simplificado quanto ao direito de preferência e à participação no certame.
9.2. Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará o número de licitantes e receberá os
Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação serão
rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes.
9.3. Os preços serão lidos em voz alta e registrados em Quadro Anexo à Ata da sessão, sendo as
Propostas rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados
das licitantes.
9.4. As Propostas serão ordenadas na ordem crescente de preço e verificadas sumariamente sua
conformidade conforme Edital. Em seguida, serão selecionadas para a fase de lances, a proposta
de menor preço e aquelas com valores superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor
preço, para que participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos.
9.5. Não havendo no mínimo 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as melhores Propostas, subsequentes, até o máximo de
3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas, observando-se como limite o valor máximo estabelecido para a
licitação.
9.6. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais Propostas de Preços escritas e
selecionadas para a fase de lances, considerando cada ITEM na etapa competitiva, o desempate
será decidido por sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de apresentação
dos lances.
9.7. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por
extenso, predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante.
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9.8. As licitantes selecionadas para a fase de lances serão convidadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais a partir do autor da Proposta selecionada de maior preço, em ordem
decrescente de valor.
9.9. Os lances serão sucessivos e verbais e anotados pelo Pregoeiro, devendo o licitante oferecer
lance em valor inferior ao último ofertado. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais,
prevalecendo aquele que for recebido primeiro.
9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado,
para efeito de ordenação das Propostas.
9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
9.12. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro
as licitantes não manifestarem mais interesse em apresentar lances.
9.13. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.14. Antes da fase de negociação, as propostas de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno
Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, beneficiários do direito de preferência, que
se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço, serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
9.14.1. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores
Individuais-MEI serão convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para
fazer uma única e última oferta, inferior à da primeira colocada, visando o desempate.
9.14.2. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta de menor preço não ter sido
apresentada
por
Microempresa-ME,
Empresa
de
Pequeno
Porte-EPP
ou
Microempreendedor Individual-MEI.
9.15. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da Proposta de menor preço, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito e procederá à negociação com o licitante classificado
em primeiro lugar para obter melhores condições para a Administração.
9.15.1. Se a Proposta de menor preço não estiver conforme as exigências editalícias, o
Pregoeiro desclassificará a Proposta e procederá ao exame da oferta subsequente, e, assim
sucessivamente.
9.16. Concluída a etapa de negociação, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante classificada em 1º lugar, o que será consignado na ata da sessão.
9.16.1. A apresentação de novas propostas para registro adicional de preços não prejudicará o
resultado do certame em relação à licitante classificada em 1º lugar.
9.16.2. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade de todas as propostas para registro adicional
de preços.
9.16.3. Para o registro do preço das demais licitantes será exigida a análise da habilitação.
9.16.4. Se houver mais de um licitante na situação de que trata este item, serão classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
9.16.5. Para fins de classificação e ordenação final das Propostas, NÃO PODERÁ HAVER
DESISTÊNCIA DAS NOVAS PROPOSTAS PARA REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS,
ainda que o licitante classificado em 1º lugar seja inabilitado.
9.17. O registro adicional de preços a que se refere o item anterior tem por objetivo o CADASTRO
DE RESERVA, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no item 9.16.4.
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9.18. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 contendo a documentação do licitante
classificado em 1º lugar, com o objetivo de verificar suas condições habilitatórias, consoante às
exigências deste Edital.
9.18.1. Após a entrega dos documentos de habilitação não será permitida a substituição
ou apresentação de novos documentos, salvo quando, a critério do Pregoeiro, trataremse de esclarecimentos sobre dubiedades ou manifestos erros formais.
9.19. Verificado o atendimento das exigências para a Habilitação na forma exigida no Edital, será
o licitante declarado habilitado.
9.20. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste Edital – (Item
8, sub-itens 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4 e suas alíneas), ou os apresentar em desacordo ou com
irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de aplicação de sanções, ressalvada a hipótese
legal prevista no item 9.22.
9.21. Se o licitante for inabilitado, será selecionada a Proposta subsequente em ordem de
classificação, verificando-se se existem outras licitantes com direito de preferência no mesmo
intervalo, quando for o caso, procedendo-se em seguida ao exame de conformidade da proposta e
sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, e assim sucessivamente.
9.22. As Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores
Individuais-MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.22.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.22.2. A declaração do vencedor de que trata o item 9.22.1 acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, conforme estabelece o artigo 4°, inciso XV, da
Lei Federal n° 10.520/2002, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura
da fase recursal.
9.22.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções
administrativas previstas no item 16.1 deste Edital.
9.22.4. Na hipótese da não contratação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno
Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, o objeto licitado poderá ser registrado
em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
9.23. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o
Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras
propostas ou de nova documentação escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão.
9.24. O Pregoeiro consultará as licitantes credenciadas presentes sobre a intenção de recorrer do
julgamento do presente Pregão.
9.25. Havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro registrará na Ata o motivo e as
razões procedendo da forma seguinte:
a) informará à licitante recorrente que terá prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente;
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b) informará às licitantes o dia que vencem os prazos de apresentação de razões e
contrarrazões de recurso, registrando na Ata da sessão;
c) informará às licitantes a data de início da contagem do prazo para apresentação das razões
de recurso, caso os autos do processo licitatório não sejam disponibilizados imediatamente
para vista.
9.26. Não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro encerrará a sessão lavrando a Ata
circunstanciada.
9.27. Caso tenha ocorrido lance/negociação, o licitante vencedor e, se houver, as licitantes que
aceitaram integrar o CADASTRO DE RESERVA, fica obrigada a apresentar a Proposta de Preços
Adequada ao preço final, observado o prazo de 2 (dois) dias úteis contado da lavratura da ata.
9.27.1. O prazo para apresentação da Proposta de Preços Adequada poderá ser prorrogado
quando solicitado pelo licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Comissão Permanente de Licitação-CPL.
9.27.2. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, sem motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão, será considerado desistência da Proposta e
implicará na aplicação das sanções previstas no item 16.1 deste Edital.
9.28. Decididos os recursos ou não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro procederá à
Adjudicação do objeto à licitante vencedora, logo após a apresentação da Proposta de Preço
indicada no item anterior.
9.29. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-se-á após o
julgamento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado.
9.30. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que:
a) que não atenda às exigências deste Edita e não atender o item 7, sub-item 7.1, alíneas “a” e
“b” do Edital;
b) alterarem o quantitativo previsto nas tabelas contidas no Termo de Referência (ANEXO I)
fornecido pela Administração (acréscimos, diminuições, supressões de quantitativos e/ou itens
e subitens);
c) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que inviabilize a sua análise em
conformidade com as exigências deste Edital;
d) apresentem preços unitários ou total acima do máximo estabelecido para este Pregão,
constante do Termo de Referência, ANEXO I deste Edital;
d.1) antes de desclassificar proposta por preço acima do máximo estabelecido, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante a redução do seu preço. Caso obtenha êxito na negociação,
o valor da Proposta será readequado devendo o representante do licitante rubricar
novamente a Proposta, registrando-se o fato na Ata da sessão.
e) que apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ser demonstrado a sua viabilidade através de documentação solicitada pelo
Pregoeiro admitindo-se, planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame da
Prefeitura Municipal de Riachão e/ou Contrato, ainda que em execução, com preços
semelhantes.
e.1) O licitante que ofertar preço supostamente inexequível e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeitar-se-á às penalidades administrativas pela nãomanutenção da Proposta, e nesse caso o Pregoeiro retomará a sessão com as licitantes
remanescentes.
9.31. Os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação das demais licitantes permanecerão
sob a guarda do Pregoeiro até a data de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.
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10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO
10.1. Encerrado o julgamento e declarada a vencedora deste Pregão, as licitantes poderão
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer e as razões do recurso, o que deverá
ser registrado em Ata pelo Pregoeiro.
10.2. Caracteriza-se a renúncia do direito em recorrer quando:
a) o licitante não credencia representante ou procurador;
b) o representante ou procurador credenciado expressamente declina do direito ou mantém-se
silente quando consultado;
c) o representante ou procurador credenciado se ausenta antes do término da sessão.
10.3. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer das licitantes, será concedido o prazo de
até 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Riachão no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
10.4. O Recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, devidamente
protocolado na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL.
10.5. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar, e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
10.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado,
à consideração do Prefeito Municipal que proferirá decisão definitiva.
10.7. O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
11.1. Não havendo manifestação de recurso ou após seu julgamento, o Pregoeiro procederá à
adjudicação do objeto à licitante vencedora e encaminhará o Processo ao Prefeito Municipal de
Riachão para homologação.
12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
12.1. A Prefeitura Municipal de Riachão se reserva ao direito de revogar a licitação por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anulá-la se
constatada insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado em Parecer escrito e devidamente
fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos
referidos atos.
12.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou nulidade deste
procedimento licitatório, ressalvada a hipótese prevista no artigo 59, da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.3. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os
atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Prefeitura
Municipal de Riachão.
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Após a publicação do resultado deste Pregão, as licitantes vencedoras e, se houver, as
licitantes que aceitaram integrar o CADASTRO DE RESERVA serão convocadas pela Secretaria
Municipal de Administração para assinar a Ata de Registro de Preços, observado no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de convocação, contado da data de
publicação da homologação.
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13.1.1. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado quando
solicitado pelo licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Secretaria Municipal de Administração.
13.2. É facultado à Administração, quando o licitante vencedor não comparecer ou recusar-se a
assinar a Ata de Registro de Preços, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada
a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.
13.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes
remanescentes, quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.
13.2.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que
seja obtido preço melhor.
13.2.3. A recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado, observado o
prazo estabelecido no item anterior, implicará na aplicação das sanções previstas no item 15.1
deste Edital.
13.3. A Ata de Registro de Preços será firmada entre a Prefeitura Municipal de Riachão e as
licitantes vencedoras e, se houver, as empresas que aceitaram formar o CADASTRO DE
RESERVA, para atendimento de demandas dos órgãos requisitantes.
13.4. O extrato da Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial da União e/ou
Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA assim como divulgado no site da Prefeitura
Municipal de Riachão, de forma a permitir aos órgãos e entidades que não participaram da
licitação a possibilidade de aderir à Ata nas condições estabelecidas.
13.5. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata de Registro de Preços terá efeito de
compromisso da execução do objeto, para futura contratação, obrigando-se o BENEFICIÁRIO do
registro e a Prefeitura Municipal de Riachão ao cumprimento de todas as condições ali
estabelecidas.
13.6. As condições para formalização da Ata de Registro de Preços, sua alteração, cancelamento,
prazos, normas para futuras aquisições, assim como as demais condições do compromisso,
constam da Minuta da Ata de Registro de Preços, ANEXO VI deste Edital.
13.7. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia da Secretaria
Municipal de Administração afim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os valores a serem praticados.
13.8. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de
sua publicação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c artigo
12, do Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017.
13.9. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Riachão a firmar as
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica
para a aquisição dos materiais pretendidos, hipótese em que ficará assegurado ao
BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas
condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 14, do Decreto Municipal nº 18, de 27
de setembro de 2017.
13.10. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e
entidades da Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame
licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Administração, para
adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor,
conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
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13.10.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo
administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal de Administração que se manifestará
quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
13.10.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com
a Prefeitura Municipal de Riachão, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº
7.892/2013, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
13.10.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços decorrente
deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
13.10.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços, independente do número de órgãos não participantes que venham a
aderir, conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
13.10.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos,
observado o prazo de vigência da Ata, conforme o artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
13.10.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no
âmbito do órgão participante e do carona.
14. DAS CONTRATAÇÕES
14.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços serão formalizadas
pela Prefeitura Municipal de Riachão por meio de Contrato Administrativo ou outro
instrumento equivalente em substituição ao instrumento de contrato, conforme modelo constante
no ANEXO VII deste Edital, aplicando-se a hipótese prevista no artigo 62, § 4º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
14.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Departamento de
Contratos para retirar a Nota de Empenho da Despesa, e assinar a Contrato Administrativo,
observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair
ao direito de contratação.
14.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior
poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado pelo beneficiário da Ata de Registro
de Preços durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de Riachão.
14.3. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes.
14.3.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que
seja obtido preço melhor.
14.3.2. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, e assinar a Contrato
Administrativo, sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão,
observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital.
14.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá será representada
por sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos
apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.
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14.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
14.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar
todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no item 8.1.2 deste Edital.
14.7. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, para a execução do objeto deste Pregão.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Se algum licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Preços durante
o prazo de validade; deixar de apresentar a Proposta de Preços Adequada; não comparecer ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota
de Empenho, ou a assinar o Contrato Administrativo e a Ordem de Fornecimento, ficará
sujeita às seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Riachão, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, a teor do disposto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002;
b) multa de 10% (um por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente
atualizada.
15.2. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA à
aplicação das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação
ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
15.3. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Riachão poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, nas hipóteses
de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento:
a) advertência;
b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.4. As sanções previstas nas alíneas „a‟, „c‟ e „d‟ poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea „b‟.
15.5. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
15.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Riachão.
15.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
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15.8. O licitante que, 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, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante
previsto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a Prefeitura
Municipal de Riachão, se julgar necessário, poderá adiar a sessão de abertura do certame por
razões administrativas e ainda modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação,
reabrindo-se a validade inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta ou a documentação de habilitação.
16.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos na Ata
circunstanciada da sessão.
16.3. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justiça
Estadual, Comarca de Riachão, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
16.4. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL;
c) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
d) ANEXO IV - MODELO DE CARTA PROPOSTA;
e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;
f) ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
g) ANEXO VII - MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
h) ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Riachão/MA, 21 de novembro de 2018.

__________________________
RAIMUNDO MADEIRA NETO
Pregoeiro Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços para
Equipamentos, Moveis e Materiais Hospitalares, para futuras e eventuais aquisições pela
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições, especificações e quantitativos
deste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se justifica pela necessidade de atendimento da demanda das Secretariais do
Município, pois esse material e indispensável para a realização de atividades administrativas
diárias, principalmente no intuito de uma melhor celeridade nas atividades:
a) Secretaria Municipal de Saúde;
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
de 1988, a contratação deverá adotar a modalidade Pregão, considerando que se trata de
aquisição de bens comuns, definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.
3.2. Portanto, os atos administrativos pertinentes à licitação, à Ata de Registro de Preços e às
eventuais contratações posteriores reger-se-ão pelas normas e princípios contidos na seguinte
legislação aplicável:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
h) Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017;
i) Edital do Pregão Presencial e seus anexos;
j) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
l) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
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4. TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESASME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS-MEI
4.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006,
com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, a Planilha Orçamentária contém ITENS
EXCLUSIVOS (até R$ 80.000,00) para contratação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno
Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-MEI, desde que comprovem esta condição nos
termos do Edital.
4.2. A existência de ITENS EXCLUSIVOS para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno PorteEPP e Microempreendedores Individuais-MEI.
4.2.1. Não havendo vencedor para cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
cota principal, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preço do primeiro colocado da cota principal.
4.2.2. Se uma mesma empresa vencer a COTA RESERVADA, a contratação das cotas dar-seá pelo menor preço obtido entre as cotas;
4.2.3. Considerando que se trata de licitação por Sistema de Registro de Preço com entregas
parceladas, será garantida a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condições do pedido, justificadamente.
5. ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Saúde;
6. ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS
6.1. As especificações, unidades, quantitativos e valores estimados seguem descritas no ANEXO
I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA deste Termo de Referência.
6.2. A quantidade dos produtos indicada neste Termo de Referência é apenas estimativa de
consumo e será solicitada de acordo com as necessidades identificada pelas Secretarias,
enquanto Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.
6.3. O licitante deverá ofertar o preço unitário do produto assim como o preço total da sua
Proposta levando em consideração o quantitativo total do produto estimado para o período de 12
(doze) meses.
7. VALOR TOTAL ESTIMADO E FONTES DE RECURSOS
7.1. O valor estimado foi obtido mediante pesquisa de preços, conforme a ANEXO I-A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, em anexo.
7.2. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos
consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Riachão, cujos programas de
trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.
8. PRAZO DE ENTREGA
8.1. O prazo de entrega é do produto é imediato, contados a partir da data de recebimento da
respectiva Ordem de Fornecimento expedida pelas Secretarias.
8.2. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o
interesse público e à critério da Administração, observado o disposto no artigo 57, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
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9. FORNECIMENTO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
9.1. Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade
demandada pelo Órgão Participante ficando a BENEFICIÁRIA obrigada durante a vigência da ATA
a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços
registrados.
9.2. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de
Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e das14h às 18h; podendo ocorrer
excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.
9.3. A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato a data de
entrega dos produtos com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, durante o
período correspondente ao prazo de execução de até 15 (quinze) dias consecutivos.
9.4. No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da
respectiva Ordem de Fornecimento.
9.5. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas
(temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar acondicionados em
embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.
9.6. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos
produtos no local determinado pela Administração.
9.7. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a
vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante.
9.8. O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas à
sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem
nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e
validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.
9.9. Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de
qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
9.10. Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de
Referência e na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA.
9.11. Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser entregues de acordo como solicitado
pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de
controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39,
inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais
dispostos.
10. RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O recebimento dos produtos será efetuado por Comissão de Fiscalização especialmente
designada, formada por no mínimo por 03 (três) servidores do quadro de técnicos da Secretaria
Municipal, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15,
§ 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. A simples entrega do produto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá
somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes
procedimentos:
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a) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de
Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à
quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência, na Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de
Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas na Ata de Registro de
Preços;
b) Recebimento Definitivo: os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação
pela Comissão de fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do
produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante ateste, que deverá ser
expedido no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do Recibo que formalizar o
Recebimento Provisório.
10.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as
condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando a BENEFICIÁRIA, então
CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme item 12 deste Termo de
Referência.
10.4. O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela
guarda do bem.
10.5. O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil da
BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade
do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas,
posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de Riachão as faculdades previstas no
artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
10.6. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos
prazos de garantia e de pagamento.
11. SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO
11.1. A BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, os produtos:
a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com
as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da
BENEFICIÁRIA e na respectiva Ordem de Fornecimento;
b) os produtos deverão ser entregues com a observância da seguinte regra: prazo equivalente
a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade a contar da data de fabricação.
EXEMPLO: Se o produto possui validade de 24 meses contados da data de fabricação, quando
da entrega deverá possuir, no mínimo 18 meses.
c) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se
destinam, dentro do prazo de validade.
11.2. Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação.
11.2.1. Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será
considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções
previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.
11.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as
despesas de remoção e do transporte.
11.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.
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12. PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO
12.1. O prazo de garantia dos produtos não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento
definitivo.
12.1.1. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao mínimo
estabelecido no item anterior, prevalecerá aquele de maior extensão.
13. GARANTIA DOS PRODUTOS
13.1. As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a manutenção dos produtos
fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura
Municipal de Riachão e impõe a substituição do material de consumo.
13.2. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se
subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
13.3. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e
devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Prefeitura que a impropriedade no produto
decorreu de armazenamento inadequado no Órgão Participante, mau uso, quebra por esforço
mecânico, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de
fabricação ou que BENEFICIÁRIA não seja direta ou indiretamente responsável.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento dos
materiais, BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, obriga-se a:
a) Fornecer os materiais no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, conforme especificações técnicas
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as
respectivas quantidades, qualidade e preços;
b) entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria Municipal responsável pelo
Contrato, situada em Riachão, conforme identificação na ordem de fornecimento.
c) substituir os produtos reprovados no recebimento provisório, em desacordo com o
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), estabelecido ou que apresentem vício
redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, no todo ou em
parte, às suas expensas, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contado a
partir do recebimento do respectivo Termo de Recusa;
d) observar o prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir
da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
e) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento,
devidamente atualizados:
e.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União;
e.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
e.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
e.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
e.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
e.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
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e.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
f) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou
importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios
ou inadequados à utilização a que se destinam;
g) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
h) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones,
fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções
corretivas;
i) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
j) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
k) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos
danos causados à Administração ou a terceiros;
l) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
m) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição
pública onde serão entregues os produtos;
n) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho;
o) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
p) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
q) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Administração;
r) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e
eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do
Órgão Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a:
a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e
futuras contratações;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do Contrato e
da Comissão de Fiscalização;
c) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos
e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da
BENEFICIÁRIA;
d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos;
e) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos
reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
CNPJ nº 05.282.801/0001-00
Riachão – MA

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

f) notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de produtos que
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento
definitivo, conforme Termo de Recusa;
g) efetuar os pagamentos à BENEFICIÁRIA de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
h) comunicar à BENEFICIÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos
produtos;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da BENEFICIÁRIA;
j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela BENEFICIÁRIA;
k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
16. PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos produtos, desde que não
haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:
a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
b) cópia da Nota de Empenho;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
16.2. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização responsável
pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a documentação constante no
item 16.1.
16.3. O pagamento será creditado em nome da BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, mediante
ordem bancária em conta corrente por ela indicada.
16.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
16.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista,
o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.
16.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
16.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela BENEFICIÁRIA.
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16.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela BENEFICIÁRIA e este tenha cumprido
integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao
pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica
do contrato administrativo.
17. SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
17.1. A BENEFICIÁRIA, quando CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o
objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de
imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
18.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na
entrega ou substituição dos produtos sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação
ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
18.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior,
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à BENEFICIÁRIA as seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alínea “b”.
18.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da
aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.
18.6. Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
18.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à BENEFICIÁRIA e
publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
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18.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.
18.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou judicialmente.

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
19.1. Poderão participar do Pregão pessoa jurídica (fabricante, importador e distribuidor) com
ramo de atividade compatível com o objeto especificado neste Termo de Referência e que atenda
a todas as exigências contidas neste instrumento, no Edital da licitação e seus anexos, além
daquelas previstas em legislação pertinente.
19.2. Entre as obrigações técnicas, objetivando garantir que os proponentes interessados em
fornecer seus produtos aos entes públicos, sejam empresas idôneas devidamente inspecionadas,
bem como assegurar que a qualidade de seus produtos esteja de acordo com as normas técnicas
necessárias.
20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. A BENEFICIÁRIA obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas na Ata de Registro de
Preços, assumindo o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal
de Riachão, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de
suas Cláusulas.
20.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela
poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos
produtos pretendidos, hipótese em que ficará assegurado à BENEFICIÁRIA a preferência na
contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições da licitante vencedora,
consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
20.3. As contratações com a BENEFICIÁRIA serão formalizadas por meio de Contrato
Administrativo.
20.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste Termo de Referência e
inclusos na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do artigo 65,da
Lei Federal n.º 8.666/1993.
21. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de
sua publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/1993 c/c artigo 12, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
22. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as
normas em vigor.
22.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo
de adesão junto ao Órgão Gerenciador que se manifestará quanto à possibilidade de adesão.
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22.3. Caberá à empresa BENEFICIÁRIA da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com a
Prefeitura Municipal de Riachão.
22.4. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme artigo 22, §
3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
22.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata, independente do número
de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal
nº 7.892/2013.
22.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante (“Carona”) deverá
efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observada o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
22.7. A Prefeitura Municipal de Riachão não responde pelos atos praticados no âmbito do
carona.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Riachão
Referência: Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, CREDENCIA o Senhor XXXX, CI nº
XXXX, CPF nº XXXX, para, na qualidade de representante legal da empresa, participar da licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Riachão, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
XXXX/2018-CPL/PMR, cujo objeto trata XXXX, outorgando-lhe poderes para participar da presente
Licitação podendo para tanto requerer, concordar, ofertar lances, interpor e desistir de Recursos,
assinar a Ata e demais atos decorrentes do procedimento, enfim praticar todos os demais atos
inerentes ao certame licitatório.
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Riachão
Referência: Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei
Federal nº 10.520/2002.
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO IV
MODELO DE CARTA-PROPOSTA
Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Riachão
Referência: Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
1. A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX
(Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira
submissão aos preceitos legais aplicados ao Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR,
especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do
Edital.
2. Propomos o valor total de R$ XXXX (XXXX) para o Registro de Preços para fornecimento de
XXXX, objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à Prefeitura Municipal de Riachão,
objeto do Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR, obedecendo as especificações e condições
definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:
a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas,
com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme
Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.
3. O prazo de validade desta Proposta é de XXXX (XXXX) dias consecutivos a contar da data da
sua entrega.
4. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de XXXX (XXXX), a contar
da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.
5. Comprometemos a substituir o objeto desta licitação prazo máximo de XXXX (XXXX), a contar da
data da Notificação:
6. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua conta
corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pela Comissão de Fiscalização, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:
a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
b) cópia da Nota de Empenho;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
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h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX.
Dados Complementares da Empresa: Telefone, Fax (se houver), Celular (se houver). E-mail, Banco
(nome e nº), Agência (nome e nº), Conta Corrente nº XXXX.
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018.

XXXX (Nome da Empresa)
XXXX (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 046/2018-PMR
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Riachão
Referência: Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (Sim/Não).
Observação: Responder Sim ou Não na ressalva acima, caso empregue menor na condição
de “menor aprendiz”.
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018.

(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preços nº XXXX/2018-SEMAD/PMR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR
O Município de Riachão, com sede à Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro.
CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, doravante denominada
Prefeitura Municipal de Riachão, neste ato representada Prefeito Municipal, Senhor JOAB DA
SILVA SANTOS, RG nº XXXX - SSP/XXXX, CPF nº XXXX, com a interveniência da Secretaria
Municipal de Administração, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE registrar os preços de
Material de Informática propostos pela(s) empresa(s) abaixo qualificada, doravante denominado
BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a homologação do Pregão Presencial nº XXXX/2018CPL/PMR, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR, com
fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000;
decreto Municipal nº 18/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisições de ...................., visando
contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Riachão, nas
especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no
Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente
de transcrição.
BENEFICIÁRIO DA ATA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF Nº:
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:
Item

Descrição dos Produtos

FONE/FAX:

RG Nº:
AGÊNCIA:

CONTA:
Preço
Quantidade
Unidade
Unitário
Total
(R$)

Preço Total
(R$)

Valor Total do Registro R$
1.2. CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as
empresas abaixo relacionadas aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO
DA ATA, em cumprimento ao artigo 11, inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/2013:
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ENDEREÇO:
E-MAIL:
1º
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF Nº:
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
2º
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF Nº:
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:
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FONE/FAX:

RG Nº:
AGÊNCIA:

CONTA:

FONE/FAX:

RG Nº:
AGÊNCIA:

CONTA:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1. A Prefeitura Municipal de Riachão e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente
Ata de Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo
Administrativo nº 046/2018-PMR e que são partes integrantes deste instrumento, independente
de transcrição:
a) Termo de Referência;
b) Edital do Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL/PMR;
c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no
procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão
pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
h) Decreto Municipal nº 18, 27 de setembro de 2017.
i) Edital do Pregão Presencial e seus anexos;
j) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
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k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
l) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições
desta Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá
prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.
3.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Riachão, segundo as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de
sua publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/1993 c/c artigo 12, do Decreto Municipal nº 18/2017 e artigo 12, do Decreto
Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES
5.1. O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro
de Preços, assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições
solicitadas pela Prefeitura Municipal de Riachão, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis
pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.
5.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Riachão a firmar as
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica
para a aquisição dos produtos pretendidos, hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO
a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições do licitante
vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
6.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizadas pela Prefeitura Municipal de Riachão por meio de Contrato Administrativo,
respeitado o princípio da anualidade previsto no artigo 57, „caput‟, da Lei Federal nº 8.666/1993.
6.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato
para retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair o direito à
contratação.
6.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser
prorrogado por igual período quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão.
6.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Riachão, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer,
não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado,
convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na
falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.
6.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes
remanescentes, quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.
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6.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que
seja obtido preço melhor.
6.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato
Administrativo, sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão,
observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas na Cláusula Onze, item
11.2, desta Ata.
6.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada
por sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos
apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.
6.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
6.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os
seguintes documentos:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
b) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
c) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCESSOS DE COMPRAS
7.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão
Participante deverá formalizar „Processo de Compra‟ específico, sempre que houver necessidade
de contratação, com a indicação dos produtos que se pretende adquirir, observadas as normas
internas pertinentes à instrução dos autos.
7.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO
GERENCIADOR, a fim de obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.
7.3. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
do Contrato ou Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº
8.666/1993.
7.3.1. Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente,
para as medidas cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à Prefeitura
Municipal de Riachão, por intermédio do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao
BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Riachão deverá:
a) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação
praticado no mercado;
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b) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade;
c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem
de classificação da licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
d) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Riachão poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação.
8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO
não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a
majoração dos preços, devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à
Administração, frente aos valores praticados no mercado. Caso não haja mais opção no
CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Riachão poderá convocar as licitantes
remanescentes para negociação;
b) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
8.4. Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Riachão deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº
8.666/1993 ou no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será
formalizado por despacho do Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Riachão,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a
aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e
justificado:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
9.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de
Riachão fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e
entidades da Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame
licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Administração para
adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor,
conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo
administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal de Administração que se manifestará
quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
10.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com
a Prefeitura Municipal de Riachão, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
10.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão,
conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata, independente
do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22, § 4º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos,
observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
10.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no
âmbito do órgão participante e do carona.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº
8.666/1993.
11.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota
de Empenho, ou a assinar o Contrato e a Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes
penalidades:
a) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente
atualizada.
11.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a Contratada à
aplicação das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
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b) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação
ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
11.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Riachão poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando
CONTRATADA, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) Advertência;
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.5. As sanções previstas nas alíneas „a‟, „c‟ e „d‟ poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea „b‟.
11.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
11.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Riachão.
11.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
11.9. O licitante que, convocada 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, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante
previsto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras
contratações, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro
meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
13.1. A Prefeitura Municipal de Riachão fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Riachão, Estado do Maranhão para
dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens
de Fornecimento dela decorrentes.
14.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na
presença das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por
si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.
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Riachão/MA, XXXX de XXXX de 2018.

_________________________
JOAB DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

_______________________________
XXXX (Nome do Representante Legal)
XXXX (Cargo e Nome da Empresa)
TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
Contrato nº XXXX/2018
Processo Administrativo nº 046/2018-PMR
Ata de Registro de Preços nº XXXX/2018-SEMAD/PMR
Contrato de fornecimento, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE RIACHÃO e a empresa XXXX,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
O MUNICÍPIO DE RIACHÃO Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, sediada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742,
Centro. CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, através da Secretaria Municipal de _______, neste ato
representada por seu Secretário Municipal, Senhor ____________, RG nº XXXX - SSP/XXXX, CPF
nº XXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de aquisição de
........................................, mediante a Ata de Registro de Preços nº XXXX/2018-SEMAD/PMR,
decorrente do Pregão Presencial nº ____/2018-CPL/PMR, gerenciada pela Secretaria Municipal de
Administração, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 046/2018-PMR, com
fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000;
Decreto Municipal nº 18/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de ......................................, para contratações
eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos
documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº 046/2018-PMR e
que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
a) Termo de Referência;
b) Pregão Presencial nº ___/2018-CPL/PMR;
c) Ata de Registro de Preços nº XXXX/2018-SEMAD/PMR;
d) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no
procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
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c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147
de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
h) Decreto Municipal nº 18, de 27 de setembro de 2017
i) Edital do Pregão Presencial e seus anexos;
j) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
l) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições
deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo
das cláusulas contratuais.
3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado,
em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL ESTIMADO
4.1. O valor total deste Contrato é de R$ XXXX (XXXX), conforme Planilha Orçamentária, em
anexo.
4.2. No valor acima estão incluídos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.3. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no
orçamento da Secretaria Municipal de .................., em conformidade com as seguintes dotações
orçamentárias:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até
__.__.____, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.
6.2. O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade
do orçamento previsto no artigo 57, „caput‟, da Lei Federal nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar os produtos deste Contrato no prazo máximo de 05
(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Fornecimento.
7.1.1. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o
interesse público e a critério do CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 57, § 1º, da
Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
8.1. Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade
demandada pelo Órgão Participante, ficando o BENEFICIÁRIO obrigada durante a vigência da
ATA a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços
registrados.
8.2. Quanto ao fornecimento dos produtos deverão ser observadas as seguintes condições:
8.2.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADO, realizará o fornecimento dos produtos, de
forma parcelada, mediante apresentação da 02 (duas) vias da Nota de Entrega, emitido por
servidor lotado no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração,
de acordo com a autorização dos respectivos Secretários.
8.2.2. A Nota de Entrega deverá conter a identificação e assinatura do responsável pela
emissão, assim como data, quantidade, e será devidamente assinada após o recebimento.
8.2.3. A primeira via ficará em poder da CONTRATADA e a segunda será arquivada pela
Departamento de Compras.
8.2.4. O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal
de Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, 24h por dia; podendo ocorrer excepcionalmente
aos sábados, domingos e feriados.
8.3. Quanto ao fornecimento dos materiais deverão ser observadas as seguintes condições:
8.3.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADO, realizará o fornecimento de produto, de forma
parcelada, mediante apresentação de Ordem de Fornecimento emitida por servidor lotado no
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a
autorização dos respectivos Secretários.
8.3.2. No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da
respectiva Ordem de Fornecimento.
8.3.3. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações
técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela legislação e estar
acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.
8.3.4. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento
descarregamento dos produtos no local determinado pela Administração.

da

entrega,

o

8.3.5. O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens habituais de venda, adequadas
à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização ou funcionamento e sem
nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade
e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.
8.4. O fornecimento deverá ocorrer em dia e horário de expediente da Prefeitura Municipal de
Riachão, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h; podendo ocorrer
excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados.
8.5. A simples entrega do objeto, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a
vistoria e comprovação da conformidade pelo Órgão Participante.
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8.6. Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de
qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.
8.7. Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de
Referência e na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO.
8.8. Por ocasião do fornecimento, os produtos deverão ser entregues de acordo como solicitado
pelo Órgão Participante e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de
controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no artigo 39,
inciso VIII da Lei Federal no 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais
dispostos.
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. O recebimento dos produtos será efetuado por Comissão de Fiscalização especialmente
designada, formada por no mínimo por 03 (três) servidores do quadro de técnicos da Secretaria
Municipal, sob a coordenação do Gestor do Contrato, aplicando-se subsidiariamente o artigo 15,
§ 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
9.2. A simples entrega do produto não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente
após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:
a) Recebimento Provisório: os produtos serão recebidos provisoriamente pela Comissão de
Fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de posterior verificação quanto à
quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência, na Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e na respectiva Ordem de
Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas na Ata de Registro de
Preços;
b) Recebimento Definitivo: os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação
pela Comissão de fiscalização do Contrato quanto à quantidade, qualidade e conformidade do
produto, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante Ateste, que deverá ser
expedido no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do Recibo que formalizar o
Recebimento Provisório.
9.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto fornecido em desacordo com as
condições estabelecidas na Ordem de Fornecimento, ficando o BENEFICIÁRIO, então
CONTRATADA, sujeita à substituição do objeto rejeitado, conforme item 12 deste Termo de
Referência.
9.4. O recebimento provisório transfere para o Órgão Participante a responsabilidade civil pela
guarda do bem.
9.5. O aceite/aprovação do produto pela Administração não exclui a responsabilidade civil do
BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade
do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas,
posteriormente, garantindo-se à Prefeitura Municipal de Riachão as faculdades previstas no
artigo18 da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
9.6. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos
prazos de garantia e de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
10.1. O BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas
expensas, os produtos constantes no Anexo I – Planilha Orçamentária, nas seguintes
hipóteses:
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a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com
as especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços do
BENEFICIÁRIO e na respectiva Ordem de Fornecimento;
b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se
destinam, dentro do prazo de validade.
10.2. Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as
desconformidades, devendo o produto ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Notificação.
10.2.1. Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será
considerada inexecução contratual e CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções
previstas neste Termo de Referência, inclusive multa de mora.
10.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as
despesas de remoção e do transporte.
10.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
11.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do produto (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne irrecuperável,
impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual,
aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº
8.078/1990.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato,
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação
das sanções administrativas cabíveis.
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO
13.1. O prazo de garantia dos produtos de consumo não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento
definitivo.
13.1.1. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja superior ao mínimo
estabelecido no item anterior, prevalecerá aquele de maior extensão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DO PRODUTO
14.1. As garantias de fabricação dos produtos devem compreender a entrega, instalação,
utilização, substituição e remoção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem
qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Riachão e impõe a substituição do
produto.
14.2. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os produtos
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se
subsidiariamente o artigo 12, da Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor.
14.3. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e
devidamente atestado pela Prefeitura Municipal de Riachão que a impropriedade no produto
decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior
ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA
não seja direta ou indiretamente responsável.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de
produto, a CONTRATADA, obriga-se a:
a) fornecer o produto, com estrita observância ao Termo de Referência, observando os critérios
de qualidade técnica, prazos e custos previstos;
b) encaminhar mensalmente, juntamente com a respectiva Nota Fiscal/Fatura, as “Notas de
Entrega” recebidas, para possibilitar o controle a ser efetuado pelo CONTRATANTE;
c) prestar as informações que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE sobre o produto
comercializado;
d) garantir a qualidade do produto comercializados, na forma da legislação específica;
e) manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores de
armazenamento de sua propriedade;
f) zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem
como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;
g) entregar o produto no endereço indicado na Ordem de Fornecimento almoxarifado da
Secretaria Municipal, situada em Riachão, conforme identificação.
h) observar o prazo de garantia mínimo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir
da assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
i) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento,
devidamente atualizados:
i.1) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
i.2) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
i.3) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
i.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
i.5) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
i.6) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
i.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
j) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos produtos (fabricante, produtor ou
importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios
ou inadequados à utilização a que se destinam;
k) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
l) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones,
fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções
corretivas;
m) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
n) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
o) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos
danos causados à Administração ou a terceiros;
p) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
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q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição
pública onde serão entregues os produtos;
r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho;
s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
t) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Administração;
v) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e
eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1. O MUNICÍPIO DE RIACHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do
Órgão Participante, Secretaria Municipal, obriga-se a:
a) emitir as Notas de Empenho e respectivas Nota de Entrega e/ou Ordem de Fornecimento
quando de eventuais e futuras contratações;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos;
c) receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos
e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços do
BENEFICIÁRIO;
d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos;
e) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto reprovados
no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;
f) notificar o BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, para a substituição de produto que
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento
definitivo, conforme Termo de Recusa;
g) efetuar os pagamentos ao BENEFICIÁRIO de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
h) comunicar à BENEFICIÁRIO toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento
dos produtos;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
do BENEFICIÁRIO;
j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO;
k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
CNPJ nº 05.282.801/0001-00
Riachão – MA

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito bancário na sua
conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contado
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da Nota
Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos
seguintes documentos:
a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
b) cópia da Nota de Empenho;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
17.2. A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização
responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a documentação
constante no item 17.1.
17.3. O pagamento será creditado em nome do BENEFICIÁRIO, então CONTRATADA, mediante
ordem bancária em conta corrente por ela indicada.
17.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
17.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista,
o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.
17.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o
objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
17.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pelo BENEFICIÁRIO.
17.8. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não
tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pelo BENEFICIÁRIO e este tenha cumprido
integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao
pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica
do contrato administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
18.2. Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na
entrega ou substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas
de mora:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
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b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total
dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação
ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
18.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior,
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao BENEFICIÁRIO as seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alínea “b”.
18.5. Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da
aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.
18.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
18.7. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita ao BENEFICIÁRIO
e publicação no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA,
constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e
multa de mora.
18.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.
18.9. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrados diretamente do BENEFICIÁRIO, amigável ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO
19.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80, da Lei Federal n°
8.666/1993.
19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
19.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
CNPJ nº 05.282.801/0001-00
Riachão – MA

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

19.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito
aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.
19.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das
sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
20.1. O extrato deste Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 61,
parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do MUNICÍPIO DE RIACHÃO, Estado do
Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.
21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.
Riachão/MA, XXXX de XXXX de 2018.

_______________________
Joab da Silva Santos
Prefeito Municipal

___________________________________
XXXX (Nome do Representante Legal)
XXXX (Cargo e Nome da Empresa)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018-CPL/PMR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018-PMR
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA
Pregão Presencial n° ___/2018
Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa _______________________
CNPJ n° _____________ , está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o
local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e
suas instalações.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:
ENDEREÇO: ____________________________________________
CIDADE/ESTADO: _______________________________________
CEP:__________________________________________________
TELEFONE: ____________________________________________

PONTOS DE REFERÊNCIA
DA DIREITA:___________________________________________
DA ESQUERDA:_________________________________________
FRENTE: ______________________________________________
OBS: A DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA FOTO DA FACHADA, LADO DIREITO
E LADO ESQUERDO DA EMPRESA.
Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador)
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EQUIPAMENTOS, MÓVEIS e MATERIAIS HOSPITALARES CORRELATOS PARA O PSF E SAÚDE BUCAL, para a
Secretaria Municipal de Saúde

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

1

AUTOCLAVE
HORIZONTAL
MICROPROCESSADA
Descrição:
Aplicação=Esterilização e secagem de materiais de superfície, espessura,
termosensíveis e líquidos(sem processo de secagem). Funcionamento=Elétrico
ou a vapor de rede, utiliza vapor saturado sob pressão como agente
esterelizante, e alvo vácuo para remoção de ar.Ciclo totalmente automático
com interrupção no final do processo. Permite programar todo o processo de
esterilização, como tempo de pré-vácuo, secagem, temperatura e tempo de
esterelização.Indicação= Adequada para uso em hospitais, indústrias
farmaceuticas, química, alimentícias, laboratórios e outros. Construção: Porta:
O equipamento pode ser fornecido com uma ou duas portas(tipo barreira).
Sistema de fechamento, através de volante central e braços concentricos com
vedação através de perfil de silicone resistente e alta temperatura.
Descrição:
Câmara Interna: Em aço Inox AISL-316L. Câmara Externa e Gerador de Vapor:
Em
aço
Inox
AISI-304.
ISOLAMENTO TÉRMICO: Em lã de vidro com chapa envolvente de alumínio
corrugado.
Cavalete: em aço SAE 1020 em cantoneiras com tratamento de superfície e
fundo anticorrosivo Wash-Primer pintura por Primer reativo. Chapeamento:
Pintura epóxi na cor branca ou inox escovado. Sistema Hidráulico:Tubulação
em cobre e conexões em latão. Filtros em bronze, elementos filtrante em aço
inoxidável.
Bomba de Vácuo tipo anel líquido, dimensionada a capacidade do
equipamento. Bomba dágua tipo centrifuga, utilizada para aumento de pressão
na rede, auxiliando o bombeamento dágua para o gerador de vapor. Vávulas
solenóides normalmente fechada com acionamento elétrico, corpo em latão
forjado com vedação tipo diafragma ou pistão de teflon. Purgador termostático
e vávula solenóide normalmente fechada, controlada pelo micro processador.
PAINEL
DE
COMANDO
Painel frontal confeccionado em policarbonato com teclas de comando e
instruções de uso, display em LCD(Cristal Líquido) manômetro,
manôvacuometro
e
chave
liga/desliga.
SEGURANÇA
Vávula de segurança para alivio da pressão excessiva. Pressostato de
segurança para desligamento automático do aparelho em caso de pressão
excessiva.
Trava de seguranaça na(s), portas(s), para impedir a abertura quando estiver
com
pressão
acima
do
nível
de
segurança.
Sensor de porta(s), para impedir o inicio da esterelização com a porta aberta.
Controle de nível dágua, para evitar a queima das resistências caso haja falta
de alimentação. Fusíveis de proteção elétrica em caso de sobrecarga na rede
de
alimentação.
RECURSOS
ADICIONAIS
O Display indicará em sua tela as seguintes instruções de comando:
a)Completando
nível
de
água
no
gerador
aguardar.
b)Fechar
as
portas
antes
de
operar.
c)Aquecendo.
d)Esterilizando
com
indicação
de
temperatura.
e)Secando
f)Fim
de
Ciclo.
ESPECIFICAÇÕES
FÍSICAS:
200Lts
DIMENSÕES INTERNAS:450mm x 450mm x 1000mm(LxHxF)

1

UNID.

VALOR
MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$147.066,78 R$147.066,78
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2

Equipamento : Cadeira Odontológica completa
(equipo/sugador/refletor)
Especificação:
Terminais: mínimo 3
Cabeceira: Articulada
Comando da cadeira: pedal
Equipo: tipo cart ou acoplado
Refletor: Multifocal (mais de uma intensidade)
Cuba: porcelana/cerâmica
Seringa Tríplice : possui
Caneta de alta rotação: possui
Contra ângulo: possui
Peça reta: possui
Micro motor: possui

2

UNID.

R$15.000,00

R$30.000,00

3

Equipamento: Compressor Odontológico
Especificação:
Capacidade reservatório/ potência/ consumo: 30 a 45 L/1 A 1,5 HP/6 a
7 pés
Isento de óleo : Sim

5

UNID.

R$3.076,67

R$15.383,35

4

Equipamento: Aparelho de Raio – X – Odontológico
Especificação:
Instalação: Coluna com braço convencional
Modo de operação : Digital
Tensão: Mínimo 7MA

1

UNID.

R$6.546,67

R$6.546,67

5

Equipamento: Negatoscópio
Especificação:
- Tipo: Lâmpada fluorescente / 2 copos

1

UNID.

R$576,53

R$576,53

6

Equipamento: Mocho
Especificação:
Material de confecção: aço carbono
Encosto: possui
Regulagem de altura: à gás

6

UNID.

R$543,33

R$3.259,98

7

Equipamento: Ultrassom Odontológico
Especificação:
Jato de Bicarbonato integrado : possui
Caneta/ Transdutor do ultra-som autoclavavel: possui

1

UNID.

R$2.290,00

R$2.290,00

8

Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas
Especificação:
Tipo: LED, Sem fio sem radiômetro

10

UNID.

R$766,40

R$7.664,00

9

BRAÇADEIRA GRANDE DE NYLON PARA ESFIGMOMANÔMETRO
Braçadeira em Nylon;
Alcance Grande (35-51 cm);
2 Tubos;
Fecho em sistema de argola e gancho
Aprovado pelo Inmetro.
REGISTRO ANVISA n 80275310022

10

UNID.

R$65,80

R$658,00

10

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO + ESTETO DUPLO PA
Aparelho de Pressão Adulto Nylon Velcro.
São testados e calibrados com equipamentos eletrônicos, garantindo
confiabilidade absoluta na medição e leitura, conforme normas do
Inmetro e normas européias. Braçadeira confeccionada em nylon
antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. Todos
os metais são em aço inoxidável e braçadeira de velcro. Bulbo
acoplado ao manômetro em puro látex, flexível e altamente resistente
ao manuseio válvula de descarga de ar com um botão para a
descarga automática de ar e só apertar e largar.

60

UNID.

R$108,37

R$6.502,20
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11

APARELHO DE PRESSÃO DE PÉ
Manômetro, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte
para braçadeira com manguito, pêra e vávula. Base em ferro fundido
com 2 rodízios.

8

UNID.

R$846,31

R$6.770,48

12

ASPIRADOR CIRURGICO
Destinado a utilização médico\hospitalar em centros cirúrgicos para aspiração
de secreções e líquidos e laboratórios, para produção de vácuo e ar
comprimido.
Características gerais:
Design atualizado, ergonômico e robusto, oferecendo praticidade na utilização.
Apresenta funcionamento com baixo nível de ruídos (até 60 dBA) e modo de
operação contínuo.
Sistema de produção de vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene
e malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção.
Cabeçote alertado para maior dissipação de calor.
Fácil manutenção.
Registro agulha em latão cromado, de passo fino, para ajuste de vácuo,
proporcionando suave regulagem da sucção.
Motor elétrico com 1/6 CV, com sistema interno de exaustão forçada.
Vacuômetro calibrado ate 29 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura.
Ajuste de vácuo, entre 0 e 25 pol Hg
Fluxo de ar: 34 Lts de ar p/min.(livre)
Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção
no cabeçote. Compressão máxima: 40 lb/pol².
Frasco intermediário de segurança. Funcionamento totalmente isenta de óleo.
Alça para transporte.
Extensão em PVC atóxico e duas cânulas metálicas para aspiração. Pés
antiderrapantes de borracha. Frasco Coletor para secreção:
Capacidade de 5 l, de vidro, autoclavável até 134ºC , resistente a altas
temperaturas:
Especificações da tampa dos frascos:
Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com
sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco
cheio e extensão plástica com engate através de sistema de rosca.
Especificações Elétricas:
Potência do motor: 1/6 CV
Freqüência da rede: 50/60 Hz
Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento)
Bivolt ( Chave Seletora)
Interruptor acionado por pedal
Especificações Mecânicas:
Dimensões externas:
Largura: 215 cm . Altura: 290 cm. Comprimento: 420 cm. Peso aproximado
(sem opcionais): 9 Kg
Opcionais Disponíveis:
Led para indicação luminosa de aparelho ligado.
Chave geral localizada no corpo do aparelho.
Micro filtro para retenção de partículas até 0,3 mícron, impedindo a saída de
microorganismos para ambiente (opcional).
Suporte (mesa) com rodízios.
Suporte com quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, sendo dois com trava,
permitindo fácil movimentação e estrutura tubular
Suporte com 5 rodízios giratórios de 2"
Frasco de 3 litros, de vidro graduado em alto relevo, autoclavável até 134º C
Frasco coletor inquebrável, de policarbonato, 5 litros, resistente a altas
temperaturas, graduado em alto relevo, autoclave até 121ºC.
Sistema eletrônico ante transbordamento com alarme para frasco cheio.

2

UNID.

R$2.449,33

R$4.898,66
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PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

13

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA
Atua em casos de parada cardíaca(fibrilação ventricular e tarquicardia
ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o
tratamento por choque de forma automática e segura, por meio do
acionamento de apenas um botão.
VANTAGENS:
Operação com apenas um botão
Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente,
indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental.
Mínimo de 200 choques(200Joules, Carga plena, bariaem boas
condições).
Orientação por voz e por indicadores luminosos
Utilização horizontal ou vertical
Gravação de eventos para posterior análise
Conexões com PC via USB
Choque Bifásico
ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
Dimensões:
22,0 cm (L)
13,0 CM(p)
29,0cm(A)
PESO:
Aparelho: 2,90Kg
Bateria Interna:
Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h.
DESFIBRILADOR:
Forma de onda:
Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda
ajustados em função da impedância ou paciente.
Aplicação do Choque:
Por meio de pás adesivas multifuncionais.
Comandos:
Botão Painel Frontal – (Ligar/desligar)

2

UNID.

R$8.848,47

R$17.696,94

14

DETECTOR FETAL DE MESA
Modelo de mesa Freqüência de 2.2 Mhz
Alimentação: Bi-volt 110/220 v - 50/60hz
Controle de tonalidade e filtragem de ruídos
Auscultação fetal a partir da 12ª semana
Gabinete em Vacuum Forming (não oxida)
Suporte lateral para guarda do transdutor
Dimensões: 90x200x230 mm
Peso: 1.300 gramas.

7

UNID.

R$1.035,67

R$7.249,69

15

OTOSCÓPIO
Otoscópio Cabo Metal c/ 05 Espéculos; Instrumento usado para o
exame do ouvido. O otoscópio consiste em uma lente de aumento e
uma lâmpada que recebe a eletricidade de duas pilhas médias. A luz
ilumina o canal auditivo externo e a membrana do tímpano. O
otoscópio permite ao médico ver no tímpano alterações decorrentes
de infecções e outras doenças.
Especificações Técnicas; Cabo de Metal; Alimentação: 02 pilhas
médias; Acompanha 05 espéculos permanentes de plástico
(diâmetros: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm); Possui regulador
de Luz.
Conteúdo 01 Otoscópio; - 05 espéculos permanentes de plástico
(diâmetros: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm); Estojo; Certificado
de garantia.
Dados Técnicos
Modelo: 302; Composição: Metal e plástico; Peso: 172g. Peso Total:
228g.

20

UNID.

R$457,62

R$9.152,40
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17

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
O oxímetro Pluma-P combina design ergonômico, portabilidade e
dimensões reduzidas, tornando-o ideal para uso em clínicas,
consultórios médicos e odontológicos e também em urgências. Este
aparelho possui autonomia de uso de 12 horas ininterruptas sendo
facilmente recarregado em apenas 4 horas. Descrição Técnica.
Visualização digital de valores em display de alta intensidade.
Indicação de saturação de O2 e freqüência de pulso. Barra indicadora
de qualidade do sinal captado. Alarmes programáveis. Opcional de
alimentação com bateria interna recarregável com 8 horas de
autonomia.
OXIMETRO DE DEDO
• Modo de exibição: LED display (cor: vermelho);
• Resolução da tela: 128 * 64;
• SpO2 Gama de medição: 0% ~ 100%, (a resolução é 1%);
• Precisão: 70% ~ 100%: ± 2%, abaixo de 70% não especificado;
• PR Medindo a escala: 30bpm ~ 250bpm, (a definição é 1bpm);
• Precisão: ± 2bpm ou ± 2% (selecione maior);
• Desempenho de medição em condições de enchimento fraco;
• SpO2 e taxa de pulso podem ser mostrados corretamente quando a
taxa de enchimento de pulso é de 0,4%. O erro de SpO2 é ± 4%, o
erro da taxa de pulso é ± 2 bpm ou ± 2% (selecione maior);
• Resistência à luz circundante;
• O desvio entre o valor medido na condição de luz artificial ou luz
natural interior e aquele da câmara escura é inferior a ± 1%;
• Consumo de energia: menos de 30mA;
• Tensão: DC 2.6V - 3.6V;
• Fonte de alimentação: pilhas alcalinas de 1.5V (tamanho AAA) × 2;
• Hora de trabalho da bateria;
• Duas baterias podem trabalhar continuamente por 24 horas, o
número teórico é 5 horas;
• Tipo de segurança: Bateria interior, tipo BF.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

2

UNID.

R$3.718,96

R$7.437,92

20

UNID.

R$351,22

R$7.024,40
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19

20

21

22

23
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BOMBA VÁCUO ASPIRADORA Portátil 1001-VF
Especificações Técnicas:
Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 HP
Rotações: 1750 RPM
Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o
conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a
temperatura volta ao normal
Consumo: Baixo (Aproximadamente 341W)
Tensão de Alimentação: Automática 127/220V
Compressor: A pistão oscilante.
Lubrificação: Isento.
Fluxo: 34 litros de ar por minuto (livre)
Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (HG)
Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado.
Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol Hg)
Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável.
Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança
incorporada.
Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco.
Filtro: Filtro Bactericida.
Peso: 19Kg
Acessórios:
01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada
01 Jogo de canulas(3 unidades)
1,6 Metros de tubo de silicone
01 Filtro bactericida
01 Vacuômetro
01 Folheto com manual de instruções
SUPORTE DE SORO
Suporte para soro altura regulável. Estrutura em tubo redondo de 1"x
1,20mm.
Pintura Epóxi e Haste em tubo redondo de inox com 04 ganchos.
INALADOR 4 SAÍDAS SIMPLES
Nebulizador com 4 saídas, Motor 1/4 HP, Fluxo de Ar Livre 45L/MIN,
Compressão Máxima 40 LB/POL, Acompanha Adaptador para 4
saídas simultâneas e 4 Kits de Nebulização. Voltagem: 110/220 v.
INALADOR INALAR COMPACT
Tensão: 127/220 (VCA) Freqüência: 60Hz (50Hz sob encomenda)
Consumo: 80W Potência: 1/40 hp Sistema: Pistão Dimensões da
embalagem: C = 23,0cm; L =17,0cm; A = 16,0cm Peso total com
embalagem: 1,7kg Ideal para uso domiciliar. Acompanha
Micronebulizador: com Máscara Infantil e Máscara Adulto. Bivolt com
chave seletora 110 / 220 volts. Garantia de 24 meses exceto do
Micronebulizador e Máscaras.
FOCO CLINICO
Estrutura tubular em aço; - Pés protegidos por ponteiras plásticas; Haste flexível cromada e refletor pintado; - Altura regulável através de
manipulo lateral; - Acabamento com pintura eletrostática a pó; - Altura
máx. 1,60m x mín. 1,10m;
REANIMADOR INSUFLADOR DE SILICONE AUTOCLAVAVEL
ADULTO
Látex. Balão auto-inflável em vinil. Máscara facial anatômica com bojo
de policarbonato e coxim de vinil auto-inflável, conexão de entrada
para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de
segurança. Bolsa para transporte.
REANIMADOR INSUFLADOR DE SILICONE AUTOCLÁVAVEL
PEDIATRICO
Reanimador manual pediátrico, composto de balão de vinil,
capacidade 500 ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

1

UNID.

R$3.003,00

R$3.003,00

50

UNID.

R$215,73

R$10.786,50

2

UNID.

R$1.650,67

R$3.301,34

10

UNID.

R$275,96

R$2.759,60

10

UNID.

R$348,00

R$3.480,00

6

UNID.

R$359,00

R$2.154,00

2

UNID.

R$359,00

R$718,00
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Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

posterior, mascara em PVC transparente nº1 pediátrico e bolsa para
acondicionamento em TNT.
CARRO MACA HOSPITALAR
Estrutura em tubo redondo de 31,75x1,2mm. Leito removível em
chapa de aço 0,75mm, com cabeceira regulável através de
cremalheira. Grades laterais do tombar em tubo de aço inox
22x22x1,2mm – Suporte para soro em aço inox – Pára-Choque de
borracha em toda volta – Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios
de dupla ação em diagonal. Capacidade: 150Kg.
DIMENSÕES:
Externas: 2,10 x 0,62 x 0,80M
Internas: 1,90 x 0,55m
CARRO MACA TRANSFERÊNCIA (02 PARTES)
Composta por dois carros macas que se engatam permitindo a
transferência segura do leito de um para o outro-Sistema de
acoplagem dos carros em ambos os lados e que permita perfeito
encaixe e alinhamento dos trilhos.
DIMENSÕES: Externa: 2,10x062x0,80m
Altura(com leito)
Interna: 1,90x 0,55m
Grades laterais
Cabeceira regulável através de cremalheira
Variação nas dimensões
Rodízios c/e sem freios de 4” a 10”

2

UNID.

R$2.256,67

R$4.513,34

1

UNID.

R$4.568,80

R$4.568,80

27

CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO
Carrinho para transporte de oxigênio com rodas pneumáticas RM 8A.
Comp. 300 mm, Larg. 255 mm, Alt. 1340 mm.
Capacidade um cilindro.

1

UNID.

R$378,23

R$378,23

28

BIOMBO SANFONADO BRANCO FIXO 01 BASE
As divisórias tem como objetivo separar ambientes, de forma prática,
econômica e rápida. Fabricada com lâminas de PVC Rígido, possui
total estabilidade e desliza suavemente sobre rodízios de Nylon em
todas as superfícies inclusive carpete.Combina com todo o tipo de
cambiente onde ela for instalada. São 02 Modelos: Fixo: Sua fixação é
simples e rápida, não exigindo modificações estruturais no local a ser
instalada. Móvel: Pode ser movida a qualquer momento, podendo
reposicionar e mudar de ambientes com total facilidade. A divisória
móvel é fornecida na cor branca, tendo como altura 185cm.

20

UNID.

R$1.685,43

R$33.708,60

29

CADEIRA PARA BANHO
Construída com tubos de aço tubular;
Estrutura monobloco fixa;
Acopla ao vaso sanitário;
Braços bilaterais removíveis;
Freios bilaterais ajustáveis;
Pedais interissos e basculantes;
Assento sanitário fixado sobre a estrutura metálica de sustentação;
Rodas dianteiras de 6" montadas com rolamentos, fixas;
Rodas traseiras de 6" montada com rolamentos, giratórias;
Encosto com estrutura de aço, revestido com capa acolchoada e
removível;
Acabamento em pintura epóxi
Larg. assento 40
Larg.aberta 57
Peso cadeira 8kg
Suporte peso 80kg.

10

UNID.

R$363,33

R$3.633,30

25

26
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CADEIRA DE RODAS
Cadeira de Rodas em Aço - Ortopedia Jaguaribe - Cantu - Vinho
Cadeira de Rodas Jaguaribe, fabricada em aço de alta qualidade,
estofamento em Nylon. Estrutura dobrável em formato x, facilitando o
manuseio e transporte da cadeira. Sistema de freios bilaterais, rodas
dianteiras de 6'' maciças, rodas traseiras de 24'' injetadas em nylon
com pneus maciços. Possui apoios de braços escamoteáveis e apoios
de pés articuláveis e reguláveis em altura . Capacidade para 100Kg e
largura de assento 42cm.
Dados técnicos
• Construída em aço carbono;
• Estrutura dobrável em X;
• Pintura eletrostática epóxi;
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA
Construido em chapa de aço inox 0,8mm com três prateleiras, com
alça para transporte e 2 portas.
Pára-choque de borracha em toda volta-Rodizios de 125mm de
diâmetro com freios de dupla ação em diagonal.
Dimensões Externas:1,00 x 0,60 x 1,15m
Dimensões Internas: 0,85 x 0,55m
CAIXA TÉRMICA
Fabricada em plástico de alta resistência e de fácil limpeza, possui
termômetro externo que mede temperatura atual, mínima e máxima do
conteúdo sem precisar abri-la.Conta com revestimento interno de
poliuretano(PU), que auxilia no isolamento térmico. Desenvolvida em
modelo compacto de 15Lts, possui alça rígida com trava de
segurança, que impede a abertura acidental da tampa e permite total
vedação
BISTURÍ ELETRÔNICO MODELO BP-400D-MICROCONTROLADO
Top de linha, fornece oito tipos de corrente elétrica, técnica digital que
garante precisão e confiabilidade constante, ondas especificas de
corte e coagulação com alta eficiência, coagulação soft e spray, além
de cinco programas ajustáveis pelo usuário. Acompanha carro móvel
para transporte.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

15

UNID.

R$886,30

R$13.294,50

2

UNID.

R$2.575,17

R$5.150,34

10

UNID.

R$494,63

R$4.946,30

2

UNID.

R$28.528,00

R$57.056,00

34

HAMPER – AUTHAM 100
Armação de Tubo
3 Rodízios com 2” de diâmetro
Pintura Epóxi
Dimensões: 0,50x0,80m

10

UNID.

R$208,33

R$2.083,30

35

BRAÇADEIRA COM RODÍZIOS – AUTSUP 100
Braçadeira hospitalar para injeção regulável
Altura regulável por manipulo
Construída em tubos de 7/8”x0,9mm
Haste em aço inox ¾”x0,9mm
Suporte para os braços e haste em aço inox
Altura mínima:0,80m Altura máxima:1,2m

10

UNID.

R$291,01

R$2.910,10

30

31

32

33
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BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO - WELMY
Características:
.Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g
.Pesagem mínima de 2 kg
.Altura de 1,35 m
.Estrutura em chapa de aço carbono
.Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio
.Plataforma de 380 x 290 mm
.Tapete em borracha anti-derrapante
.Pés reguláveis
.Régua em aço cromado
.Cursor em aço inoxidável
.Cor branca
.Aferida pelo INMETRO
BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA
Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Capacidades 15 kg com divisões
de 5 g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em
polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material antigermes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de
largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado;
Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/
chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da
balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano
de garantia
Peso 7.300 kg
Medidas 60x 30x 40
BALANÇA INFANTIL MECANICA
109 CH Polipropileno Balança Pediátrica Mecânica 109 CH
Capacidade 16 kg, divisões de 10 g; Pesagem mínima 200g; Concha
anatômica em polipropileno com medidas 540 x 290 mm; Régua
graduada em latão cromado; Cursor em aço inoxidável; Estrutura em
chapa de aço carbono; Acabamento em tinta PU branco; Pés
reguláveis em borracha sintética; Homologadas pelo INMETRO e
aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;
Peso 11 Kg
Medidas 21x 72x 30
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO - WELMY
Características:
.Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g
.Pesagem mínima de 2 kg
.Altura de 1,35 m
.Estrutura em chapa de aço carbono
.Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio
.Plataforma de 380 x 290 mm
.Tapete em borracha anti-derrapante
.Pés reguláveis
.Régua em aço cromado
.Cursor em aço inoxidável
.Cor branca
.Aferida pelo INMETRO

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

8

UNID.

R$1.072,53

R$8.580,24

10

UNID.

R$771,63

R$7.716,30

7

UNID.

R$629,87

R$4.409,09

7

UNID.

R$1.072,53

R$7.507,71
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BALANÇA ANALÓGICA
BALANÇA ANALÓGICA PARA BANHEIRO FORT HOME FH 1001,
COR AZUL, CAPACIDADE 120 kg, VARIAÇÃO DE 1 kg, COM
AJUSTE DO MARCADOR, ESTRUTURA RESISTENTE, PARA USO
EM SUPERFÍCIES PLANAS, USO DOMÉSTICO.
Material: Plástico/Metal
Cor: Azul
Cor: Azul marinho
Características Gerais: USO DOMÉSTICO, COR AZUL, CAP.120KG,
MECÂNICA.
BANCO GIRATÓRIO
Mocho Banco Giratório a Gás Com Altura Regulável e Rodízios
Banco giratório a gás sem enconto, assento com espuma injetada de
alta densidades,
revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado
com rodízios giratórios.
Ajuste de altura através de sistema a gás.
Altura regulável entre 50 e 60cm.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

100

UNID.

R$73,33

R$7.333,00

10

UNID.

R$344,33

R$3.443,30

42

BANQUETA
Especificações: Estrutura Em Aço Tubolar 7/8 X 0,75Mm
Altura Do Assento Até O Chão: 70Cm
Altura Do Encosto Até O Chão: 95Cm
Tamanho Do Assento: 36Cm
Tratamento Em Superfície Com Fosfato De Zinco (Antiferrugem)
Pintura Epóxi Em Pó 220º
Suporta Até 105Kg
Feita Em Aço
Assento Em Mdf Revestido No Tecido Napa

10

UNID.

R$312,59

R$3.125,90

43

GLICOSÍMETRO
Monitor de Glicose, colesterol e triglicérides
Analisador bioquímico portátil, mede glicose, colesterol, triglicérides e
lactato, acompanha manual de instruções.
O principio de medição é por fotometria de reflectancia.
Tempo de reação: glicose 26seg, colesterol 180seg, triglicérides 174s
e lactato 60seg, possuiu memória para 100 resultados distribuídos
para os 4 parametros.
Dimensões: 154x81x30mm – peso 140g

20

UNID.

R$932,00

R$18.640,00

40

41
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DETECTOR FETAL PORTATIL
- Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.
- Modelo portátil.
- Gabinete em ABS.
- Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.
- Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana.
- Alta sensibilidade para ausculta coletiva.
- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
- Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz.
- Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm.
- Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo.
- Compartimento para a bateria na parte inferior interna.
- Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).
- LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal.
- Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular
para ausculta individual, estojo de couro sintético.
- Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm.
- Peso líquido: 360 gr.
- Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBRIEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.
Assistência técnica permanente.
Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm;
- Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz;
- Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm;
- Peso líquido: 360 gr.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA
Carro para transporte de roupa suja em inox. Dimensões:
0,90x0,60x0,80mm. Estrutura em chapa de aço inox nr.20 304-18,
com tampa. pára-choque de borracha em toda a volta. Rodízios de
5"sendo dois fixos e dois giratórios.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO
Estrutura em tubo redondo inoxidável de 1” x 1,25mm, tampo e duas
prateleiras em chapa de aço inoxidável 0,75mm com gradis inox em
toda a volta, alça para transporte inox,
Pára - Choque de borracha em toda volta-Rodízios de 125mm de
diâmetro.
Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,90.
CARRO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
Carro para limpeza. Dimensões: 1,60x0,75x0,65.Estrutura em tubo de
20x20, revestido em chapa de aço nr.20. Possui três prateleiras.
Suportes para baldes, vassouras e rodos. Rodízios de 5"sendo dois
com freios em diagonais. pára-choque de borracha em toda a volta.
CAMA HOSPITALAR - 1006
- Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de
pernas, Cardíaco e Sentado,
- Regulagem de altura (0,40 a 65cm)
- Acionamento através de manivelas.
- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e
acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.
- Acompanha grades em aço carbono
- Rodízios de 3″ sendo dois com freios em diagonal.
- Capacidade máxima: 130kg.
- Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

10

UNID.

R$849,33

R$8.493,30

2

UNID.

R$2.666,67

R$5.333,34

1

UNID.

R$1.978,20

R$1.978,20

10

UNID.

R$1.210,64

R$12.106,40

10

UNID.

R$3.698,00

R$36.980,00
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Cama Hospitalar Fowler Motorizada Evidence Full 1280 NBtech
Cama Fowler com cabeceiras removíveis em PEAD (Polietileno de alta
densidade) termoplástico injetado de alta resistência.
• Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço Carbono
ABNT 1020 de 50 x 30 x 1,5 mm.
• Estrado articulado em chapa de Aço Carbono ABNT 1020 de 1,5 mm
de espessura.
• Quatro grades em PEAD (Polietileno de alta densidade)
termoplástico injetado de alta resistência, dotada de sistema giratório
e retráteis que permitem o giro para baixo leito, facilitando a
transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava.
• Chassi Inferior construído em tubo perfilado de Aço Carbono ABNT
1020 de 50 x 30 x 1,5 mm.
• Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas,
Vascular e Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador
elétrico duplo, blindado e de alta tecnologia atuando em 110 / 220
volts (bivolt).
• Tratamento de superfície por fosfatização por imersão e em seguida
por processo de pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster,
polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.
• Acompanha Rodízios de 4”, com freio de dupla ação em diagonal.
• Altura do leito mínimo e máximo: 420mm a 720mm (do piso á
superfície do entrado )
• Extensor de leito ( chegando á 2340 mm de comprimento )
• Alimentação elétrica: 127/220 ( Bivolt )
Capacidade máxima: 320 kg
Dimensões: 2100x1040mm
Área Útil: 1980 x 880mm
Área Útil Estendida: 2120 x 880mm
Altura Mínima: 420 mm
Altura Máxima: 720 mm
Peso: 120 kG
Cama Hospitalar Manual 3 mov SemiLuxo
Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado
ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em
longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U. Base tubular
50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em chapa de
aço de 1,0 mm de espessura Grades em Aço carbono ASTM A36 de
alta resistência, sistema deslizante, com regulagem de altura através
de manípluo, facilitando a transferência do paciente. Movimentos
Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco
e Elevação de leito acionados por três manivelas paralelas acopladas
ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal de
Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratada com
sistema antiferruginoso por fosfatização, possuí acabamento em
pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em
estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha
Rodízios de 3” DIM, com freio de dupla ação em diagonal
Cama Hospitalar Manual 2 Movimentos com Rodas – MAP
A Cama Hospitalar Manual 2 Movimentos com Rodas - MAP possui
leito fabricado em aço; estrado em chapa de aço com estrutura de
cantoneira; cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de
encaixe fácil; base em perfil de aço carbono "U"; grades em tubo de
aço carbono. A cama hospitalar possui rodízio com rodas tamanho 3;
duas rodas possuem freios bilaterais, com sistema diagonal. Pintura
epóxi na cor branca. Capacidade máxima da cama hospitalar: 160 Kg.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

1

UNID.

R$9.723,00

R$9.723,00

10

UNID.

R$4.901,33

R$49.013,30

20

UNID.

R$2.302,67

R$46.053,40
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Maca de Emergência com suporte de soro CM005
Composição: Aço Inoxidável e Borracha.
Estrutura em tubo redondo de aço inox.
Leito em chapa de aço inox.
Grades laterais de tombar.
Para-choque de borracha em toda volta.
Rodízios de 6” com freios de dupla ação em diagonal.
Acompanha: Suporte para soro e cesta em inox.
Dimensões: 200 x 60 x 80 cm (CxLxA)
Capacidade: 120 kg.

1

UNID.

R$2.926,67

R$2.926,67
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Maca de Emergência CM021
Composição: Aço Inoxidável e Borracha.
Estrutura em tubo de aço 1” x 1,2 mm.
Estrado articulado em chapa de aço inox.
Grades laterais escamoteáveis em tubo de aço inox.
Pára-choque de borracha em toda volta.
Rodízios de 6” com freios de dupla ação em diagonal.
Possui bandeja em inox e porta tubo de oxigênio.
Ângulo de elevação do encosto de 0 ~ 80°
Ângulo de elevação do suporte dos joelhos de 0 ~ 40°
Dimensões: 1900 mm (C) x 750 mm (L) x 800 mm (A).
Capacidade: 120 kg.

1

UNID.

R$4.152,33

R$4.152,33

2

UNID.

R$1.461,07

R$2.922,14

10

UNID.

R$982,00

R$9.820,00

1

UNID.

R$9.882,21

R$9.882,21

1

UNID.

R$359,00

R$359,00

54

55

56
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CARRO MACA
Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15
mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades
laterais em tudo de aço inox de 1” x 1,25 mm. Pára-choque de
borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5” sendo dois com
freios em diagonais. Acabamento em pintura epoxi.
Berço Acrílico Para Recém-nascido Hospitalar Neonatal
Dimensões com o berço acrilico: 750 mm x 400 mm x 800 mm (C x L x
A);
Material: Acrílico;
Acompanha: Colchão;
ELETROCARDIÓGRAFO 3 CANAIS, 12 DERIVAÇÕES COM
IMPRESSORA ECG-12, HEARTFIX
Eletrocardiógrafo Portátil de 3 canais
12 Derivações sequenciais(I,II,III,AVR,AVL, AVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6)
Impressora Térmica de alta resolução
Bateria Embutida
Alimentação full-ranger(110/220 V-60HZ)
Entrada para bateria externa.
O Aparelho é de 3Kg com a Bateria acompanaha os seguintes
acessórios: 01 cabo de alimentação, 01 cabo de paciente de 10vias,
01 Fusível de 0,2 A, 02 Fusíveis de 0,5 A, 01 Rolo de papel
80MM/30MM 06 Eletrodos Precordiais de Sucção 04 Eletrodos de
membro tipo Clip.
REANIMADOR INSUFLADOR DE SILICONE AUTOCLÁVAVEL NEO
NATAL
Reanimador manual Neo Natal, composto de balão de vinil,
capacidade 500 ml, válvula paciente, entrada de O2 na válvula
posterior, mascara em PVC transparente nº1 neo natal e bolsa para
acondicionamento em TNT.

69

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
CNPJ nº 05.282.801/0001-00
Riachão – MA

58

59
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PRANCHA MADEIRA NAVAL C/CINTOS
Prancha de madeira confeccionada em compensado naval de 18mm,
utilizada para imobilização no transporte de emergência, resistência
para peso de vítima de até 125Kg, orifícios para colocação de cintos
de segurança, pintada em verniz naval, bordadas e cantos
arredondados, dois suportes longitudianis fixados com parafusos sem
saliência, o que facilita o levantamento da prancha, medidas
aproximadamente de 1,88x0,45. Podendo ser fornecida Mod.
Reta/Anatomica, acompanhado com 3 cintos de nylon com a fivela de
engate rápido feito de poliacetal com 2 metros de comprimento.
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA IMPERMEÁVEL
Confeccionado em nylon impermeável, é composto por: duas
almofadas com orifício para verificação do ouvido, uma fronha(base)
com velcro para fixar as duas almofadas, duas fitas para fixar o
equipamento na parte superior da maca e mais duas para poder
ajustar e fixar as almofadas(testa e queixo). Equipamento transulúcido
ao Raio-X. Peso: 300g.
COLAR CERVICAL RESGATE 4X1
Colar Cervical 4x1 Produzido em polietileno de alta densidade e Etil
Vinil Acetato – EVA com apóia menttoniano. Possui regulagem de
altura com quatro níveis de ajuste(PP/P/M e G) Utilizado para
imobilização cervical durante o tratamento de traumatismo, torcicolos,
artrites, entre outros.
CAIXA PRIMEIROS SOCORROS GRANDE 02 PRATELEIRAS
Estojo Primeiros Socorros Caixa p/Medicamentos c/6 gavetas cor
branca medidas: 415x240x215mm.
COLCHÃO HOSPITALAR 1,88X0,88X10 cm
Colchão Hospitalar Napa, na cor azul Proteção contra penetração de
urina e outros elementos líquidos. Espuma 100% poliuretano D28
Med. 1,88X0,88X8 cm.
SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO
Seladora de Grau Cirúrgico - Cristófoli - Sella I - 220V
Seladora Sella I possui um funcionamento simples, própria para
selagem de envelopes e embalagens para esterilização, também para
plásticos de polietileno (PE) e polipropileno (PP). Eficiente circuito
eletrônico com controle de tempo. Selagem com controle de pulso que
proporciona economia de energia. Sistema de corte integrado
(guilhotina), área de selagem 30cm e espessura de selagem 8mm.
Especificações técnicas:
- Tensão (220 v);
- Sistema de corte integrado (guilhotina);
- Espessura de Selagem: 8 mm;
- Área de selagem: 30 cm;
- Baixo consumo de energia;
- Garantia de Fábrica: 1 ano contra defeitos de fabricação.
SELADORA
Seladora Selaforte c/ Controle de Temperatura - 220V Frequência:
50Hz / 60Hz Material: Aço com tratamento anticorrosivo e pintura
epóxi eletrostática
Cor do corpo: Branco
Resistências: Cobertas com aço inox Dimensões: 360 X 120 X 650 cm
Dimensões Embalagem: 40 X 11,5 X 7 cm (C x A x L) Área de
Selagem:30 cm X 12 mm Área Selada: 25 cm X 10 mm Peso: 1,1 Kg
Peso produto embalado: 1,2 Kg Potência Máxima: 110V - 45W / 220V
- 60W Temperatura: 35° a 230° Celsius Registro na ANVISA: Isento de
registro e cadastro na ANVISA,
segundo a RDC360.
Garantia:1 ano
SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE
PERFUROCORTANTE
3 LITROS – DESCARPACK

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

4

UNID.

R$608,67

R$2.434,68

3

UNID.

R$180,13

R$540,39

6

UNID.

R$67,53

R$405,18

2

UNID.

R$185,67

R$371,34

90

UNID.

R$496,00

R$44.640,00

10

UNID.

R$988,00

R$9.880,00

5

UNID.

R$681,67

R$3.408,35

20

UNID.

R$38,53

R$770,60
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SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE
20 LITROS DESCARPACK
MESA DE EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES EM AÇO
Mesa ginecológica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo
encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo.
Estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura
regulável e hastes cromadas.
Acompanha gaveta para escoamento de líquidos.
Pintura eletrostática a pó (Epóxi).
Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m.
Dimensões fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90
altura do estofado.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

20

UNID.

R$55,20

R$1.104,00

10

UNID.

R$1.200,67

R$12.006,70
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MESA AUXILIAR
Mesa auxiliar em epóxi.
Tampo e prateleira em chapa de aço 20.
Pés em tubo de 1" x 1.20mm, com ponteiras de borracha.
Acabamento em pintura epóxi. Com rodízios.

10

UNID.

R$135,53

R$1.355,30

69

MESA DE MAYO
Construída em tubo 1";
Bandeja inox removível 48x33cm;
Altura regulável, haste em tubo 5/8";
03 pés com rodízios; - dimensões 0,63 x 0,50m;
Altura: 0,85 à 1,20m

10

UNID.

R$335,63

R$3.356,30

70

NEGATOSCOPIO
Negatoscópio Telerradiográfico Slim 40 X 28 X 5,5 CM Biotron
Cor: Branco
Material: Poliestireno de alto impacto – PSAI
Área Visível 25x32 cm
Dimensão do Produto: 40 x 28 x 5,5 cm
Dimensão da Embalagem: 42 x 29 x 6 cm
Peso do Produto: 0,850 Kg
Peso do produto embalado: 1,00 Kg

10

UNID.

R$391,00

R$3.910,00

10

UNID.

R$1.512,80

R$15.128,00

4

UNID.

R$596,13

R$2.384,52

45

UNID.

R$365,33

R$16.439,85
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POLTRONA PARA ACOMPANHANTE
Estrutura Inferior em tubo 31,75x1,5mm e superior em tubo
25x25x1,2mm, assento, encosto, braços e descanso para os pés
anatômico estofados em espuma de alta densidade, revestidos em
courvim, com descanso para os pés articulado com extensão
concomitante à inclinação do encosto.
Totalmente reclinável várias posições através de pistão a
gás.Capacidade 150Kg.
Pés com ponteiras.
Dimensões:1,60x0,55x0,45mm
Ponteiras PVC/Borracha
Acionamento mecânico do movimento do descanso para os pés, com
extensões concomitante à inclinação do encosto.
MESA PARA EXAME CLÍNICO COM LEITO ESTOFADO
Estrutura em tubo de aço redondo carbono de 1.1/4”x1,2mm-Leito
estofado revestido em couvin, com cabeceira regulável, através de
cremalheira.Pés com ponteiras. Capacidade 150Kg.
Dimensões:1,90x0,60x0,80mm
Ponteiras PVC/Borracha
Estrutura Quadrada
MESA DE CABECEIRA
Construída em chapa de aço 0,75mm, com uma gaveta e uma porta
com divisão interna – Tampo superior em chapa de aço inox 0,75mm –
Puxadores cromados – Rodízios de 75mm.
DIMENSÕES:
0,40 x 0,45 x 0,80m
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MESA DE MAYO ESMALTADA
Estrutura em tubo redondo de aço de 22,22x1,2mm, montada sobre
tripé com rodízios de 50mm-Altura regulável através de borboleta,
sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m.Acompanha bandeja
de inox.
Variação do diâmetro dos rodízios.
ESCADINHA ESMALTADA COM 02 DEGRAUS
Escada clinica 2 degraus semi-luxo. Dimensões: 0,40 x 0,34 x 0,20.
Estrutura em tubo de aço de 1" x 1,50mm com reforço. Piso em chapa
de aço revestido com borracha antiderrapante e acabamento em cinta
de aço inox. Pés com ponteiras de borracha. Acabamento em pintura
epóxi.
Cadeira para Coleta de Sangue
Construído em tubos 7/8' pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura
elestrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em
espumas, revestidos em corano;
Pés com ponteiras plásticas.
ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA
Armação em aço perfilado em L 22,22X3MM, Teto e fundo em chapa
de aço 0,75mm.
Laterais e porta em vidro 3mm com fechaduras tipo Yale, três
prateleiras em cristal 4mm.
Dimensões: 1,50 x 0,45 x 0,40m
Ponteiras PVC/Borracha
ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS
Armação em aço perfilado em L 22,22x3MM, Teto e fundo em chapa
de aço 0,75mm.
Laterais e porta em vidro 3mm com fechaduras tipo Yale, quatro
prateleiras em cristal 4mm.
Dimensões: 1,65 x 0,65 x 0,40m
Ponteiras PVC/Borracha
ARMÁRIO DE AÇO TIPO VESTIÁRIO COM 04 PORTAS
Construído em chapa de aço 0,75mm, com quatro portas, sendo duas
sobrepostas, e fechadura tipo Yale.
DIMENSÕES:
1,90 x 0,85 X 0,40M
Ponteiras PVC/Borracha
ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS
Construído em chapa de aço 0,75mm, com duas portas e 03
prateleiras e fechadura tipo Yale.
DIMENSÕES:
1,90 x 0,90 x 0,40M
Ponteiras PVC/Borracha
BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX
Construído em tubo redondo de aço inox de 25,4 x 1,2mm, assento
em chapa de aço inox de 0,75mm com diâmetro de 0,35m e altura
regulável sendo a máxima de 0,61m e a mínima de 0,51m.
Apoio para pés em tubo redondo-Pés com ponteiras.
PORTA SACO HAMPER TOTALMENTE ESMALTADO
Armação em tubo redondo de aço 22,22 x 1,2mm, acompanha saco
de algodão crú, rodízios de 50mm.
Dimensões:0,50 x 0,90m.
CARRO CURATIVO
Estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1” x 1,20mm.
Tampo e prateleira: Confeccionados em chapa de aço inoxidável de
0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador confeccionado em tubo de
aço inoxidável de °1” x 1,20mm.Acessórios fornecidos.
Bacia de aço inoxidável de 32cm e balde de aço inoxidável com
capacidade de 5 Litros. Rodizios: Giratórios de 2”.
Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80(CxLxA)
Peso:15Kg.

PMR
Folha nº
nº
Folha
Processo nº
nº 046/2018
046/2018
Processo

2

UNID.

R$284,57

R$569,14
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UNID.

R$244,67

R$15.903,55

1

UNID.

R$518,39

R$518,39

10

UNID.

R$488,67

R$4.886,70

12

UNID.

R$675,33

R$8.103,96

4

UNID.

R$528,73

R$2.114,92

3

UNID.

R$619,33

R$1.857,99

2

UNID.

R$481,92

R$963,84

2

UNID.

R$224,33

R$448,66

10

UNID.

R$1.032,85

R$10.328,50
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CARRO DE EMERGÊNCIA
Construído em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática após
tratamento antiferrugem, tampo superior em aço com sistema de
proteção em todas as laterais para evitar a queda dos equipamentos
acomodados, contendo 4 gavetas sobre trilhos telescópico, com
sistema de travas simultânea e uma gaveta com sistema de divisórias
tipo coméia para acondicionamento de medicamentos.
Pará-choque de borracha em todo o contorno, prateleiras superior inox
para monitor/desfibrilador regulável em altura e posicionamento,
rodízios de 4‟ com freios transversais – Puxadores em tubo de aço
revestido de borracha.
Acompanha: Suporte para cilindro de Oxigênio, tábua para massagem
cardíaca em material lavável, com dimensões aproximadas de 50cm
de altura x 40cm de largura, com alça, cabo de energia de 3 metros de
comprimento e tomada com no mínimo 3 pontos de saída, sistema de
fixação do mesmo ao carro, suporte para soro em aço inox, sistema de
fixação e remoção do carro com altura regulável, e 4 ganchos na parte
superior em forma de “X”
Dimensões:
1,00 x 0,60 x 0,85m
Com Rodízios

1

UNID.

R$1.938,00

R$1.938,00
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Equipamento: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
Especificação:
Câmara de esterilização: aço inoxidável
Modo de operação/ capacidade/ acessórios: digital/ até 25 Litros

10

UNID.

R$4.189,33

R$41.893,30
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LIXEIRA HOSPITALAR
Lixeira hospitalar c/pedal (c/adesivo infectante)
Capacidades e medidas: prof(cm) x larg(cm)/alt(cm)
- 50 litros / 37 x 45 x 71
-Material: PLÁSTICO

20

UNID.

R$262,65

R$5.253,00
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LIXEIRA HOSPITALAR
Lixeira hospitalar c/pedal (c/adesivo infectante)
Capacidades e medidas: prof(cm) x larg(cm)/alt(cm)
-100 litros / 46 x 57 x 92
Material: PLÁSTICO

10

UNID.

R$430,67

R$4.306,70
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LIXEIRA COM PEDAL INOX
Lixeira Com Pedal Inox 5 Litros CK650
Detalhes que fazem toda a diferença!
Feita em aço inox, altamente durável. Possui pedal que com um
simples toque aciona a abertura da tampa. E ainda, conta com cesto
interno removível, tornando a limpeza muito mais fácil.
Características Gerais do Produto:
- Altamente durável
- Higiênico e de fácil limpeza
- Alça p/ transporte
- Cesto interno removível
- Pedal p/ facilitar a abertura

20

UNID.

R$195,47

R$3.909,40
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Inalador Nebulizador
- Inalador a Ar Comprimido;
- Máscara adulto e infantil.
- De fácil manuseio;
- Baixíssimo consumo de energia;
- Novo design, compacto e prático;
- Proteção antibacteriana Microban® que inibe crescimento de
bactérias e fungos no produto;

20

UNID.

R$222,67

R$4.453,40

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

R$924.706,74
73

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro
CNPJ nº 05.282.801/0001-00
Riachão – MA
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