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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2023  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.477/2023. 

 

    

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA) PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. 

  

 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/03/2023 

HORÁRIO: 09:00min. (Horário de Brasília) 

 

 

PREGOEIRO: THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA JÚNIOR 

EQUIPE DE APOIO: MARAIR BORGES DE ARAÚJO E MANOEL DA SILVA 

LIMEIRA 
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2023 

Data da realização do certame: 24 de março de 2023. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 

Razão Social:  _______________________________________________________________  

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:  _____________________  

Endereço:  __________________________________________________________________  

Cidade: ______________________________________ Estado:  _______________________  

E-mail:  ____________________________________________________________________  

(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) ___________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

Nome completo:  ____________________________________________________________  

 

Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor:  __________  

 

CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ________________   

 

E-mail:  ____________________________________________________________________  

 

Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:  _____________  

 

Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 

 

Assinatura/rubrica do responsável:  ______________________________________________  

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 

(      ) Fui convidado; 

(      ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal; 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Grajaú-DOM); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 

(      ) Publicação em jornal (O Estado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal . 

(      ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br); 

(      ) Outros meios: __________________________________________________________  

OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá 

enviar este formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpl-

grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no 

endereço abaixo. Tal medida far-se-á necessária para o pregoeiro informar à empresa 

licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2023 

 

PREÂMBULO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na Rua das Verbenas, 

S/N, Canoeiro, CEP 65940-000, CNPJ Nº 11.354.569/0001-71, por intermédio do seu 

Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº. 043/2022, leva ao conhecimento dos 

interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço 

por item, sob o Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

A sessão pública de realização do Pregão terá início dia 24 de março de 2023, 

às 09:00 horas, através do site https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996.  

 

A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas 

no presente edital e anexos. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

FISIOTERAPIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE GRAJAÚ-MA, do tipo menor preço por item, conforme termo de referência, em 

anexo. 

 

1.2. Valor máximo aceitável do objeto desta licitação é de R$ 12.966.438,04 (doze milhões, 

novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos).  

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1.  Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação 

e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, sobretudo 

às exigências contidas no termo de referência. 

 

2.1.1. São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa (ME) e 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem estar de acordo com a LC nº 123, de 

2006: 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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a) Os lotes ou itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada 

pela Lei Complementar nº 147/2014; 

b) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco 

por cento) de cada LOTE/ITEM objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do 

art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei 

Complementar nº 147/2014.  

 

b 1)  Não havendo vencedor para a cota destinada a ME/EPP, esta será adjudicada 

ao vencedor da cota não destinada a ME/EPP, ou diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota não destinada a 

ME/EPP. 

   

b 2) Se a mesma licitante vencer a cota destinada a ME/EPP e a cota não destinada 

a ME/EPP, a contratação deverá correr pelo menor preço ofertado pela empresa.  

 

2.1.2. A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os lotes. 

 

2.1.3. Será declarada inidônea a licitante que tentar usufruir do tratamento diferenciado 

concedido a ME/EPP sem atender os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 

123/2016. 

 

2.1.4. Não se aplica o disposto no item 2.1.1. e seus subitens, se ocorrer qualquer uma das 

situações abaixo: 

 

a)  Não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências deste edital; 

b)  O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objetivo a ser alcançado; 

c)  O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar: a promoção 

do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional; a aplicação da 

eficiência das políticas públicas para o setor; o incentivo às novas tecnologias; 

d)  Poderá ser considerada não vantajosa a contratação/aquisição, embora 

constatado posteriormente, quando a licitação resultar em preço superior ao valor 

estabelecido como referência. 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
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b) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresa de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

c) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

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

microempresa, empresa de pequeno porte. 

d) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

e) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

g) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

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

Constituição Federal; 

j) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

2.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:  

2.3.1. Que não atenderem às condições deste edital e seus anexos; 

2.3.2. Que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

2.3.3. Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e 

empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

2.3.4. Empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções que 

abarquem a Administração Pública Municipal prescritas no art. 7º da Lei Federal 

nº 10.520/02, bem como os incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

2.3.5. Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja 

sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, 

empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos da Prefeitura 

Municipal de Grajaú/MA, bem como aqueles que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. (art. 9 da Lei Federal nº 8.666/93); 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 6 

2.3.6. Que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

2.3.7. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

2.3.8. 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; 

2.3.9. Cujo proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os 

impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, “a” e II, “a”, da 

Constituição Federal. 

 

2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante a 

sua inabilitação e às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996 , que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.1.1. O cadastro no LICITAGRAJAU deverá ser feito no 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996 , por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil ou cadastro de 

usuário e senhas. 

3.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

3.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

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

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.2.  Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo e-mail: 

cpl-grajau@hotmail.com ou através do sítio: 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996 . 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

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

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

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996


 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 7 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do LICITAGRAJAU, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

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

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

4.8. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 

proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus 

anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis. 

4.9. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequível, o Pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, 

e então DESCLASSIFICARÁ. 

4.10. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase 

de aceitabilidade. 

4.11. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 

serem desclassificadas do certame pelo Pregoeiro. 
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5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada pelo sistema, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com o seguinte conteúdo, de apresentação 

obrigatória: 

a) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS 

cotados, em especial a marca do produto, caso haja, em conformidade com as 

especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital; 

b) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com a execução/entrega do objeto da presente licitação; 

c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão de abertura dos Envelopes; 

d) Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência. 

 

5.2. Após a solicitação de fornecimento dos itens ou início dos serviços, a CONTRATADA 

deverá proceder a entrega dos itens constantes na mesma, no prazo de 15 dias, em uma única 

etapa, independentemente do quantitativo e valor solicitado, e quando no caso de serviços, 

deverá iniciar até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de serviços. 

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital. 

5.3.  O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto 

Federal. 

 

5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem 

fornecidos sem quaisquer ônus adicionais. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

estas participarão da fase de lances. 
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6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

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

valor consignado no registro. 

6.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.6. Será estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 3,00 (três) reais, 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta. 

6.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível. 

6.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 
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6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

6.16. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

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

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

6.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

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

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

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

melhor oferta. 

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.21.1.  No país; 

6.21.2. Por empresas brasileiras;  

6.21.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.21.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

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

acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados.  

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as 

exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 

todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor 

nessa fase. 

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

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

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

6.26. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

7.1.  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do site 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996 , nos documentos por ele 

abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômico-financeira e habilitação técnica, com prévia eventual descumprimento das 

condições de participação. 

7.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

7.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

para o endereço deste órgão. 

7.4. As ME/EPP que desejarem usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 

a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2024, e suas alterações, deverão 

apresentar a Declaração de Enquadramento (Anexo II), acompanhada da Certidão 

Específica de Enquadramento como ME/EPP emitida pela junta comercial da respectiva 

sede, comprovando assim que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.5. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

7.6. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios; 

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas 

alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores; 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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d) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da 

prova de Diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou 

equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade 

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços; 

h) Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser 

substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

7.7. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

7.7.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e 

Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública 

Federal; 

 

b) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a 

sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços. 

 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida 

Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas 

empresas que tem a sua Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de 

Serviços. 

 

d) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da 

empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

e) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida 

Ativa do Município, expedida pelo Município do  domicílio ou sede da empresa 

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 
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f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT; 

 

7.7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 

7.7.1, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 42, §1º, LC 

123/06).. 

 

7.7.3. Este benefício será concedido somente às empresas que obtiveram o benefício de ME 

ou EPP. 

 

7.7.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará 

em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. Neste caso, será facultado à Administração convocar licitantes 

remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às 

demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo 

de empate previsto no item 6.6. 

 

7.8. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com 

termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados 

a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os 

valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se 

índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela 

licitante, acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do 

referente ao Balanço Patrimonial. 

 

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos 

índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido 

igual ou superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

 

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior ao microempreendedor individual (art. 

18 da LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que 
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propuserem habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para 

pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

 

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês 

imediatamente anterior à data de apresentação da proposta. 

 

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

I. Publicados em Diário Oficial ou; 

II. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

III. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

IV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos 

Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para 

cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

V. Sistema Público de Escrituração Digital – SPED-Contábil (Decreto Federal nº 

6.022/2007); nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo 

apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da 

Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 

excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de 

preço. 

 

7.8.1. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 

 

a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado comprovando que o licitante fornece ou forneceu produtos 

compatíveis com o objeto deste pregão, não sendo admitidos atestados genéricos 

sem especificar os itens. 

 

7.8.1.1.A Declaração Conjunta (ANEXO III) que os Licitantes deverão 

apresentar no credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda 

o seguinte: 
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a) 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 na da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, 

inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. 

c) que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua 

proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente 

ao Edital; 

d) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade 

do Contratado a fiscalização dessa vedação. 

e) Declaração de elaboração independente de proposta. 

 

7.9.Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente 

inabilitado. 

7.10. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

7.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

7.12. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

7.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

7.14.  CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via 

postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

7.15. A validade dos documentos e certidões será a neles expressa, ou estabelecida em lei, 

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) 

dias. 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 17 

7.16. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

7.17. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

7.18. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

7.19. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.20. 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 escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação. 

  

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, DEVERÁ OBEDECER ÀS 

SEGUINTES CONDIÇÕES: 

 

a) Ser apresentada em papel timbrado da empresa, redigida em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, conter a razão social, o CNPJ, número(s) de 

telefone(s) e e-mail, com informações sobre os dados pessoais de quem vai assinar o 

contrato e dados bancários da empresa, preferencialmente, assinada e/ou rubricada em 

todas as folhas pelo representante legal da empresa licitante; 

b) Conter preço unitário e global por Lote, em moeda nacional, expressos em algarismos 

e por extenso, conforme especificações do Anexo I;  

c) Informar prazo de validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a 

contar de sua apresentação.  

d) Deverá entregar no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a habilitação da empresa 

vencedora, via sistema, em formato digital, sob pena de inabilitação 

 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
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anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

 

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

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão até 03 (Três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas. 

10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e 

julgada na forma e nos prazos previstos na legislação, devendo ser realizada por 

forma eletrônica, pelo e-mail ou por petição dirigida à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMG, não tendo efeito suspensivo. 

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame.  

10.2. Caberá ao Pregoeiro (auxiliado pelo técnico competente) decidir sobre a petição no 

prazo de 02 (dois) dias. 

10.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

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

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

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

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

fundamentadamente. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 

sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 

pelo Pregoeiro ao vencedor. 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

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

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

12.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Grajaú-MA, poderá homologar este procedimento licitatório. 

12.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Secretaria Municipal de 

Saúde de Grajaú-MA, poderá convocar a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, assinar a ata de registro de preços ou Contrato, na forma da minuta 

apresentada em anexo, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93. 

12.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 
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12.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, o 

Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de 

Habilitação, devidamente atualizados, em sessão pública, a se realizar em hora e local 

previamente informados, na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame. 

12.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

12.6. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

12.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

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

 

13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES. 

13.1. 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, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada a vantagem, nos termos do artigo 21 do Decreto Estadual 

nº 29.342/2013, exceto os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

conforme dispõe o Parágrafo único do art. 22 do Decreto Estadual nº 29.342/2013. 

13.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 
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junto ao órgão gerenciador da Ata, através da Comissão Permanente de Licitação, 

para que esta se manifeste sobre a possibilidade de adesão.  

13.3. As contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual nº 

29.342/2013, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) 

dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, limitadas ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgão 

não participantes que aderirem, nos termos do art.21, § 4º do Decreto Estadual nº 

29.342/2013.  

13.4. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo, caso seja mais econômico e conforme interesse da 

Administração Pública, se tornar um Contrato, assim podendo ser renovado por 

períodos de 12 (doze) meses, não ultrapassando 60 (sessenta) meses, conforme art. 

57, II, da Lei 8.666/1993. 

14. DO REGISTRO DE PREÇOS.  

14.1. O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga a 

Prefeitura Municipal a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer à contratação de terceiros sempre que houver propostas mais vantajosas. 

14.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração 

convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

14.3. É permitido que outros licitantes também venham a praticar o preço registrado 

14.4. O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando: 

I – Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;  

II – Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo 

mercado;  

III – Quando, justificadamente, não for mais do interesse da Administração. 
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14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Contratante poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

c) Não havendo êxito nas negociações, órgão gerenciador, deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

14.6. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Saúde de 

Grajaú/MA, através da Comissão Permanente de Licitação de Grajaú/MA, no seu 

aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Grajaú-MA, e estará condicionado à Regularidade Fiscal da Contratada, devendo 

esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio das 

documentações abaixo: 

a) Ofício solicitando pagamento e indicando os dados bancários (n° do banco, agência e 

conta), para pagamento;  

b) Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor responsável;  

c) Cópia do Contrato;  

d) Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS;  

e) Certidão Conjunta de Regularidade da Secretaria da Receita Federal - 

SRF/MF/PGFN/MF/INSS;  

f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;  

g) Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa da Fazenda Estadual;  
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h) Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

j) Certidão Negativa da Fazenda Municipal;  

k) Certidão Negativa Dívida Ativa Municipal;  

15.2. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificação e apresentação. 

15.3. Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação, em virtude de penalidade imposta à CONTRATADA ou inadimplência contratual, 

inclusive quando for constatada divergência ou irregularidade na documentação apresentada 

 

15.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 

de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência 

contratual. 

 

16.  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO 

CONTRATADO. 

 

16.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses contados a 

partir da assinatura do contrato. 

16.2. O prazo de entrega/execução se dará conforme Termo de Referência – ANEXO I. 

16.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú/MA, devendo a solicitação ser encaminhada até 

15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1.  Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução das 

condições estabelecidas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos, omissões 

e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

17.2. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 

assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

17.3.   Multa, aplicada nos seguintes limites: 
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a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o 

valor do serviço não realizado; 

b)  20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior 

a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão do contrato. 

 

17.4. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Prefeitura Municipal 

de Grajaú/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal nº 8.666/93. 

17.5. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra 

as condições de reabilitação; e/ou 

17.6. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

17.7. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA.  

17.8. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será 

automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a 

fazer jus. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. A presente despesa possui adequação orçamentária e financeira, e deverá ocorrer por 

conta das Dotações Orçamentárias a serem informadas no momento da contratação. (§ 2º do 

art.7º, Decreto Federal nº 7.892/2013).17.  

 

18. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE 

LICITAÇÃO. 

18.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú/MA ou pessoa por ele designada, poderá 

revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem 
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que caiba às empresas licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou 

reembolso. 

 

20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

20.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

21. DA FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E LOCAL DA 

ENTREGA/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

21.1.    A minuta do contrato (ANEXO II) que integra o presente edital para todos os fins e 

efeitos de direito, bem como o termo de referência, regulamentará as condições da forma de 

fornecimento, recebimento, bem como prazo e local da entrega. Após assinatura do contrato 

ou outros instrumentos hábeis, a empresa contratada deverá iniciar o fornecimento. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1.Eventual divergência entre as informações constantes no sistema GRAJAULICITA e 

as do presente edital, será levado em consideração aquelas constantes no presente 

instrumento convocatório, e seus anexos. 

22.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, 

farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

22.3. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública; e ainda: 

22.3.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões; 

22.3.2. No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não 

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

mediante despacho fundamentado e acessível a todos os interessados; e 
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22.3.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, 

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação. 

22.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser enviada ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame. 

22.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

22.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

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

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

expediente na Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

22.12.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
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22.13.  Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.14.  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93.  

22.15.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

22.16. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3º, Lei 

Federal nº 8.666/93).  

22.17. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, de 

segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados 

gratuitamente, bem como no endereço eletrônico: https://www.grajau.ma.gov.br, 

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul  e GRAJAULICITA.com.br.  

22.18.  Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá 

notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a 

notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

23. DOS ANEXOS 

 

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

 

20.1.1. Anexo I – Termo de referência; 

20.1.2. Anexo II – Modelo de Declaração Conjunta; 

20.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Localização e Funcionamento; 

20.1.4. Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial. 

20.1.5. Anexo V – Minuta do Contrato. 

20.1.6. Anexo VI - Minuta da ata. 

 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do 

Maranhão, em 09 de março de 2023. 

 

 

_________________________ 

Luís Fernando Barros Mourão  

Secretário Municipal de Saúde 

http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência Futura e Eventual Aquisição de 

Materiais Médico Hospitalares diversos para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA, sob o Sistema de Registro de 

Preços.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

A aquisição de Material Médico Hospitalar, é de grande importância para 

o nosso município, onde temos como prioridade aumentar e melhorar a assistência à 

saúde realizado aos nossos munícipes, melhorando a qualidade dos equipamentos e 

instrumentos utilizados como principal ferramenta para um bom atendimento, e 

adquirindo novos equipamentos, para que sejam realizados diagnósticos com eficiência e 

exatidão das doenças que afligem os pacientes que procuram o atendimento público 

municipal. 

Onde buscamos também, melhorar a vida das pessoas, promovendo serviços de 

saúde humanizados com qualidade aos usuários, otimizando os recursos humanos, financeiros 

e materiais, garantindo os princípios constitucionais e demais legislações, tendo em vista, que 

todo esse atendimento será realizado em nossa cidade, excluindo assim a necessidade do 

paciente está viajando para outros municípios, buscando esses atendimentos e tudo isso sem 

precisar sair de nossa cidade. 

 

3. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

3.1. As empresas interessadas em apresentar proposta para o fornecimento do objeto 

deverão atender, rigorosamente, as especificações, quantidades e unidades definidas 

abaixo: 

 

Item Descrição QTD 
Unidade 

 
V. 

UNITÁRIO 

V. 

UNITÁRIO 

TOTAL 
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1 

Aparelho de Ultrassom 
diagnóstico: Recursos clínicos 

avançados opcionais como 

elastografia,  
Medição Automática da 

Expessura Íntima Média (Auto 

IMT),  

3D/4D, Doppler tecidual 
colorido (TVI), análises 

quantitativas  

(Q Analysis) e software para 
visualização da agulha (B-Steer). 

Parâmetros de imagens 

otimizados 

2 Unidade 
R$ 

198.147,20 

R$ 

396.294,40 

2 

Aparelho de anestesia: 
Acionamento do sistema é rápido 

e fácil em um ambiente onde o 

tempo é importante; 
Mínimo fluxo de O2, em 50 mL 

disponível em dois fluxômetros, 

assegura uma ventilação a baixo 
fluxo; 

Número reduzido de cabos e 

mangueiras reduz desconexões; 

Leve e compacta para fácil 
manuseio; 

Três gavetas 

Superfícies duráveis e lisas para 
facilitar a limpeza; 

Todo material em contato com os 

gases respiratórios do paciente 
são látex-free; 

Menor número de peças do 

sistema respiratório (ABS) e 

circuitos reduzem o potencial de 
escapes e desconexões, 

fornecendo uma maior segurança 

ao paciente; 
Sistema respiratório (ABS)  

inteiramente autoclavável; 

Alteração de ventilação manual 

com balão para ventilador 
eletrônico com apenas um toque. 

Ventilação segura e eficaz para 

pacientes pediátricos e adultos. 

4 Unidade 
R$ 

173.626,03 
R$ 

694.504,13 
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3 

Aparelho de RX portatil: 
Equipamento de diagnóstico 

rápido e preciso, projetado 

especialmente para uso em 
ortopedia, centros cirúrgicos. 

Com estrutura em aço. 

Montada sobre base móvel 

(dotada de rodízios); serve de 
suporte para o braço porta-tubo 

que se desloca em sua extensão. 

Luminoso, manual, com 
revestimento interno em lâminas 

de chumbo para isolação e 

proteção radiológica. 

2 Unidade 
R$ 

173.729,87 

R$ 

347.459,73 

4 

Aparelho de RX: Mesa de 
comando microprocessado, 

painel em policarbonato, tela em 

display de lcd com as 
informações para leitura de 

tempos, mA, kv, liga/desliga, 

foco e todos os recursos 
necessários para radiografia, 

compensação automática de rede, 

teclas para acionamento de giro 

de anodo e disparo de Raios-X. 
1 Mesa Radiográfica tampa 

flutuante com deslocamento 

transversal mínimo de 85 cm e 
longitudinal mínimo de 23 cm, 

com freios eletromagnéticos 

liberados por pedal; Dimensões 
mínimas do tampo 200 cm de 

comprimento x 75 cm de largura 

x 70 cm de altura. Capacidade 

mínima da carga 250 kg; 
2 Potter bucky oscilante, bandeja 

com sistema de auto 

centralização de chassis para 
filmes ou cassetes de 13 x 18 cm 

a 35 x 43 em qualquer direção; 

Grande anti-difusora de alta 

resolução. Bucky Mural com 
deslocamento vertical mínimo de 

140 cm; Freio mecânico; Potter 

bucky oscilante, bandeja com 
sistema de auto centralização de 

chassis para filmes ou cassetes 

1 Unidade 
R$ 

369.158,15 

R$ 

369.158,15 
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de 13 x 18 cm a 35 x 43 com em 
qualquer direção; Grade anti-

difusora de alta resolução. 

Colimador manual; 
Temporizador de 30 segundos 

para desligamento automático; 

Filtração inerente mínima de 2 

mm A1 equivalente. 
Par de cabo de alta tensão de 150 

KV flexível. 

5 

Armário vitrine para 

medicação: Estrutura em chapa 
nº16  

- Fundo e teto em chapa nº22 

(0,75mm) 

- Base em tubo 30x30x1,20 com 
ponteiras de borracha 

- Porta, laterais e 4 prateleiras em 

vidro transparente de 3mm 
- Pintura eletrostática 

20 Unidade R$ 2.408,33 R$ 48.166,67 

6 

Arquivo de chapas: Mobiliário 
fabricado com aço de qualidade e 

procedência, em chapa #26. 

Possui 04 gavetas. 

Dispõe de sistema de fechadura* 
de miolo. 

As gavetas funcionam em 

sistema de deslizamento por 
patins de nylon com capacidade 

de carga de 10kg por gaveta 

uniformemente distribuído. 

Submetido a pré-tratamento com 
nanotecnologia e pintura 

eletrostática, em linha 

automatizada e contínua, com 
tinta a pó. 

20 Unidade R$ 1.803,67 R$ 36.073,33 
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7 

Aspirador de secreção móvel: 
Aspirador para utilização 

médica, com mecanismo 

totalmente isento de óleo e baixo 
nível de ruído. 

Ajuste para vácuo. 

Suporte com até dois frascos 

coletores. 
Vacuômetro graduado até 30 pol. 

Hg. 

Funcionamento através de 
sistema de diafragma ou pistão. 

Alça para transporte. 

Tampa do frasco removível, com 
válvula de segurança 

antitransbordamento. 

Motor de alta durabilidade ideal 

para utilização em hospitais, 
clínicas e consultórios. 

Frascos coletores de vidro, de 2,5 

litros, de policarbonato 
(inquebrável), de 5 litros, 

transparentes e autoclaváveis, ou 

ainda descartáveis, de 1,0 litro. 
Pedal para acionamento 

contínuo/intermitente. 

Sistema eletrônico com alarme e 

desligamento automático para 
frasco cheio. 

Microfiltro bacteriológico. 

10 Unidade R$ 2.600,00 R$ 26.000,00 

8 

Avental plumbifero: Usado 
para exames de diagnostico por 

imagem, material segura 

radiação primária e secundaria 

podendo comprovar a queda de 
radiação recebida através do 

dosímetro. 

Proteção total frontal 0,50 mm 
Pb 

Tecido nylon impermeável. 

Fechamento por velcros de alta 

aderência especial para EPI 
pesado. 

5 Unidade R$ 957,27 R$ 4.786,33 
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9 

Balança Antropométrica 
Adulto: Plataforma em chapa de 

aço carbono, piso antiderrapante 

com tapete; Sistema para medir 
altura, com régua antropométrica 

retrátil em alumínio, medindo até 

2m com graduação de 0,5cm.  

Pés antiderrapantes em borracha 
sintética. Capacidade de pesagem 

200kg com divisão de 100g; 

5 Unidade R$ 1.852,30 R$ 9.261,52 

10 

Balança Antropométrica  
Pediátrica : Plataforma em 

chapa de aço carbono, piso 

antiderrapante com tapete; 

Sistema para medir altura, com 
régua antropométrica retrátil em 

alumínio, medindo até 2m com 

graduação de 0,5cm.  
Pés antiderrapantes em borracha 

sintética. Capacidade de pesagem 

200kg com divisão de 100g; 

5 Unidade R$ 1.852,30 R$ 9.261,52 

11 

Balança Antropométrica 
Neonatal: Gabinete: Em plástico 

ABS injetado na cor extra-

branco. Resistência e 
durabilidade; 

- Concha anatômica: Em 

polipropileno injetado na cor 
extra-branco. Anti-germes, 

totalmente higienizável e atóxica. 

(Atende a Norma EB-2062 de 

1987 da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos e 

Norma Européia EN71-3 de 

1988 sobre migração de 
elementos químicos em 

brinquedos, o que garante a 

segurança dos bebês); 
- Teclado (e painel da balança): 

Teclado tipo “membrana” 

durável e de fácil digitação, com 

painel em policarbonato 
resistente, dispensando proteções 

adicionais; 

- Funções do teclado: 
Liga/desliga, Tara (máx 20% da 

Capacidade Máxima), Zero e 

5 Unidade R$ 945,20 R$ 4.726,00 
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Impressão. A função Tara atua 
para facilitar o cálculo de peso 

do bebê antes e depois da 

amamentação, peso de fralda 
limpa e fralda suja, e ainda 

permite pesagem descontando o 

peso de travesseiros, fraldas, 

cobertores, etc; 

12 

Balcão térmico: 

INOX 

Cubas, reservatório, tampas e 
estrutura todos em aço inox 

Resistência blindada em aço inox 

controlada por termostato que 

varia de 30°C até 120°C 
Painel com lâmpada piloto que 

indica quando a resistência está 

em funcionamento 
Rodízios para melhor 

movimentação do produto. 

Possui salivador na parte 
superior. 

Com 8 cubas 

2 Unidade 
R$ 

17.344,53 
R$ 34.689,07 

13 

Banco giratório: Assento 

estruturado em aço cromado 
* Pistão a gás em aço cromado 

* Base estrela de cinco hastes 

projetada em aço 
* Rodízios em nylon com 

película de silicone 

* Produto suporta até 100 kg. 

20 Unidade R$ 558,17 R$ 11.163,33 
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14 

Banho maria: GABINETE 
· Chapa de aço carbono SAE 

1020; 

· Tratamento anticorrosivo; 
· Pintura eletrostática epóxi 

texturizada; 

· Pés de borracha; 

· Porta fusível de segurança; 
· Entrada e saída de água - dreno 

CUBA INTERNA 

· Aço inox AISI 304; 
· Estampado e polido (sem 

emendas ou soldas); 

· Grade interna em aço inox para 
proteção da resistência 

SISTEMA DE AQUECIMENTO 

· Painel com indicações de 

função; 
· Chave liga/desliga; 

· Teclado softtouch; 

· Sistema PID. 
ACESSÓRIOS INCLUSOS 

· Tampa pingadeira ou lisa em 

aço inox (àdefinir); 
· Suporte para proteção da 

resistência; 

· Fusível de proteção. 

5 Unidade R$ 2.253,35 R$ 11.266,77 

15 

Beliches: Beliche tubular em 
aço, super reforçada, garantindo 

sua maior resistência e 

durabilidade. 
Produto possui proteção lateral, o 

que garante mais segurança ao 

usuário. 

Com sistema de encaixe fácil 
para montar. 

30 Unidade R$ 1.172,22 R$ 35.166,50 

16 

Berço aquecido: Berço aquecido 

com servo controle e sistema de 
calor irradiante; 

- Sistema de controle eletrônico 

microprocessado; 

- Relógio Apgar incorporado; 
- Laterais rebatíveis em acrílico, 

acionada com somente uma das 

mãos; 

- Gaveta para instrumentos. 

10 Unidade 
R$ 

20.823,18 

R$ 

208.231,83 
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17 

Berço de recém nascido: Berço 
para maternidade inox com cuna 

em acrílico removível 

Estrutura em tubo Ø 
3/4"x1,20mm 

berço em acrílico com cantos 

arredondados 

com colchonete em espuma de 
3cm revestido em napa 

Dimensões: 0,80x0,40x0,70 m 

Dimensões da Embalagem: 
0,76x0,48x1,00 

Peso Bruto: 10kg. 

20 Unidade R$ 1.070,37 R$ 21.407,40 

18 

Biombo: Biombo Triplo 
Estrutura tubular em aço 

redondo, cortinas em plástico 

pvc. 

Pés com rodízios giratório  
Pintura eletrostática a pó epóxi. 

20 Unidade R$ 746,04 R$ 14.920,73 

19 

Biombo plumbífero: Biombo 

Plumbífero Reto c/ Chumbo de 
1,0mm - Medida: 80x210cm, do 

tipo móvel, composto por um 

painel com acabamento em 

Fórmica e emoldurado em 
alumínio, que confere ao produto 

ótima resistência superficial à 

abrasão e aos riscos, proteção 
radiológica com Lençol de 

chumbo interno e teor de pureza 

99,985%, Visor de Vidro 
Plumbífero o de 10x15cm, 

estruturado em perfil de aço 

tratado e pintado e montado 

sobre rodízios para fácil 
locomoção. 

3 Unidade 
R$ 

10.417,20 
R$ 31.251,61 
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20 

Bomba de infusão equipo 

universal: 

Presença de ar/bolhas no equipo, 

tubo bloqueado, 
porta aberta, conjunto equipo 

incompatível com a bomba. 

Equipos macro gotas de 

gravidade transparente 
Equipo macrogotas de 

alimentação 

Equipo macrogotas fotossensível 
Equipos macrogotas livres de 

pvc 

Equipos macrogotas de água 
Equipos microgotas em geral 

Acessórios que acompanham o 

equipamento: 

01 Cabo de força 
01 Bateria interna 

01 Sensor de gotas (Opcional seu 

uso) 
01 Manual de instruções em 

português/brasileiro 

25 Unidade R$ 5.877,83 
R$ 

146.945,83 

21 

Braçadeira de injeção: Base em 

inox, haste regulável em aço 
inox, concha em chapa curva de 

aço inox. Altura mínima 

aproximada 0,80 cm. Altura 
máxima aproximada 1,14m. 

Medidas da embalagem: 0,92 x 

0,39 x 0,39. Cubagem : 0,1399 
M³ Peso: 4kg. 

20 Unidade R$ 278,42 R$ 5.568,33 

22 

Braçadeiras, perneiras 

ombreiras e arco de narcose: 

Tipo em U para fixação em mesa 
cirúrgica, tela de anestesia rígida 

regulável em altura com ganchos 

de tracção. 

20 Unidade R$ 3.716,78 R$ 74.335,67 

23 

Cabideiro: Produto fabricado 
em aço inox com 6 ganchos. O 

produto suporta até 7,0kg e 

possibilita uma instalação rápida 

30 Unidade R$ 285,83 R$ 8.575,00 
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24 

Cadeira de banho: aço carbono, 
pintura epóxi, assento sanitário 

removível, encosto em nylon, 

apoio para os braços fixos, apoio 
para os pés fixos, freios 

bilaterais, rodas traseiras aro 06" 

giratórias com pneus maciços e 

rodas dianteiras aro 06" com 
pneus maciços posicionadas na 

parte interna da cadeira. 

30 Unidade R$ 658,92 R$ 19.767,50 

25 

Cadeira de rodas dobráveis: 
Cadeira de Rodas Ortometal. 

Dobravel. Estrutura em aço 

carbono. Pintura epóxi-pó com 

cura acima de 180°C.  Assento e 
encosto em poliester simples ou 

estofados. Apoio de braço 

plástico, fixo.  Apoio de pés em 
pedal plástico, retrátil.  Rodas 

traseiras de 24″ com 4 

rolamentos e pneus inflaveis ou 
maciços. Rodas dianteiras 6″ 

(150mm)  com pneus maciços.  

Freios bilaterais. 

30 Unidade R$ 971,93 R$ 29.158,00 

26 

Cama fawler: com cabeceira e 
peseira removíveis 

confeccionadas em poliuretano 

injetado. 
• Dois pares de grades laterais 

em poliuretano injetado. 

• Leito em chapa de aço centro 

fixo e peseira com espessura de 
0,91 mm bitola 20, centro móvel 

e cabeceira com espessura de 

1,21 mm bitola 18 perfurado. 
• Articulação feita por meio de 

duas manivelas zincadas para os 

movimentos de fawler, semi-
fawler, flexão de pernas e 

cardíaco (Trendelemburg sob 

consulta). 

• Pés com rodízios de 3" sendo 
dois com freios em diagonal com 

parachoque de borracha. 

• Capacidade máxima de carga 
estática: 150 Kg. 

• Dimensões externas 

80 Unidade R$ 6.941,71 
R$ 

555.336,53 
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aproiximadas: 2,25 m comp. x 
0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. 

• Dimensões aproximadas do 

leito: 1,90 m x 0,88. 

27 

Cama fawler eletrica: com 
cabeceira e peseira removíveis 

confeccionadas em poliuretano 

injetado. 
• Dois pares de grades laterais 

em poliuretano injetado. 

• Leito em chapa de aço centro 
fixo e peseira com espessura de 

0,91 mm bitola 20, centro móvel 

e cabeceira com espessura de 

1,21 mm bitola 18 perfurado. 
• Articulação feita por meio de 

duas manivelas zincadas para os 

movimentos de fawler, semi-
fawler, flexão de pernas e 

cardíaco (Trendelemburg sob 

consulta). 

• Pés com rodízios de 3" sendo 
dois com freios em diagonal com 

parachoque de borracha. 

• Capacidade máxima de carga 
estática: 150 Kg. 

• Dimensões externas 

aproiximadas: 2,25 m comp. x 
0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. 

• Dimensões aproximadas do 

leito: 1,90 m x 0,88. 

20 Unidade 
R$ 

21.083,63 

R$ 

421.672,53 

28 Cama box solteirão 20 Unidade R$ 725,17 R$ 14.503,33 
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29 

Carro auxiliar para 
medicação: Fechamento em 

chapa de aço fosfatizada. 

Bandeja superior em chapa de 
aço fosfatizada, com laterais em 

alumínio injetado, frontal e 

traseiro em alumínio extrudado 

com puxador traseiro em 
alumínio extrudado. 

Bandeja inferior em chapa de aço 

fosfatizada com laterais em 
alumínio injetado, frontal e 

traseiro em alumínio extrudado. 

1 gaveta inferior em chapa de 
aço fosfatizada e laterais internas 

em alumínio. 

Bandejas extraíveis para 

armazenamento das caixinhas de 
medicação. 

Caixinhas em policarbonato 

fornecidas nos tamanhos 
conforme foto.  

Rodízios, montados na bandeja 

inferior,banda de rodagem em 
borracha vulcanizada, sendo 2 

sem trava e 2 com trava de fácil 

acionamento. 

20 Unidade R$ 8.000,17 
R$ 

160.003,33 

30 

Carro curativo:  estrutura em 
aço e conta com duas bandejas e 

uma prateleira para a 

acomodação de aparelhos e 
demais materiais. 

1 Unidade Carro Curativo Inox 

Com Rodas Balde e Bacia 

10 Unidade R$ 1.287,74 R$ 12.877,40 
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31 

Carro de emergência: Carro de 
emergência em pintura epóxi 

com 3 gavetas, sendo a 1ª gaveta 

com divisórias para 
medicamentos e a 2ª e a 3ª gaveta 

para uso geral. 

Na região inferior 

compartimento para uso geral 
com porta basculante, e na região 

superior mesa para preparação de 

medicamentos. 
Suporte para cilindro de 

oxigênio, suporte para soro com 

regulagem de altura, suporte para 
cardioversor/ desfibrilador com 

regulagem de altura, tábua para 

massagem cardíaca e filtro de 

linha 4 tomadas com extensão do 
fio de até 1,5 metros. 

10 Unidade R$ 3.220,47 R$ 32.204,67 

32 

Carro de transporte de roupa 

suja: Carro para Transporte de 

Roupas Inox com Tampa 
• Totalmente Construído em 

Chapa de Aço Inoxidável 

• Parachoque de Borracha 

• Pés com Rodizios de 5" Sendo 
Dois com Giro de 360° 

• Válvula para Escoamento de 

Liquidos 
• Capacidade 350 Litros 

10 Unidade R$ 4.683,68 R$ 46.836,80 

33 
Carro de transporte e detritos: 

Carro para Detritos em Inox com 

tampa, pedal e rodas 

20 Unidade R$ 2.542,29 R$ 50.845,87 
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34 

Carro fechado para transporte 

de material: 

•Estrutura fabricada em chapa de 

aço inox; 
•Fechamentos fabricados em 

chapa de aço inox; 

•Tampo superior fabricado em 

aço inox; 
•Puxador fabricado em tubo de 

aço inox; 

• Porta frontal bipartida fabricada 
em chapa de aço inox com 

puxador de fecho tipo Yale; 

•03 prateleiras internas 
fabricadas em chapa de aço inox; 

•Bandejas reforçadas com 

rebaixo; 

•02 Alças para movimentação 
tipo arco; 

•Batentes de silicone nas 

extremidades; 
•4 rodízios giratórios de 125mm 

sendo dois com travas; 

•Acabamento escovado; 

20 Unidade R$ 6.442,22 
R$ 

128.844,47 
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35 

Carro funcional de limpeza 
completo: Possui Sistema de 

Porta com Chave. 

Na parte superior, possui um 
espaço com tampa, para 

armazenar/guardar/transportar 

acessórios, chaves, papéis, 

objetos e miudezas quaisquer. 
Atende e respeita às Normas 

Regulamentadoras NR´s 17 e 32. 

O Balde Doblô 30 Litros com 
sistema de 2 águas, uma para 

solução limpadora e outra para 

água limpa. 
O Conjunto Mop Úmido 

(Esfregão) 

O Conjunto Mop Pó Eletrostático 

que atrai a sujeira/poeira sem 
espalhá-la pelo ambiente, a Pá 

Pop Articulada junto com a Mini 

Vassoura. 
A Placa Sinalizadora auxilia na 

prevenção de acidentes. 

O Cesto Funcional é utilizado 
para transporte e 

acondicionamento de acessórios, 

frascos diversos, de spray 

borrifador, de produtos químicos, 
luvas, panos, fibras, buchas, 

escovas, entre outros itens de 

limpeza e higienização. Seu 
formato adéqua-se perfeitamente 

à bandeja do Carro Funcional, 

com segurança e praticidade. 

20 Unidade R$ 1.943,78 R$ 38.875,53 

36 

Carro ou mesa para soluções 
antissépticas:estrutura em aço e 

conta com duas bandejas e uma 

prateleira para a acomodação de 
aparelhos e demais materiais 

20 Unidade R$ 1.233,69 R$ 24.673,87 

37 

Carro para transporte de 

alimentos:    CARRINHO  

PARA TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS:  CONTENDO: 

PRATELEIRAS 3  PLANOS  

LISA, BANDEJAS EM INOX 
304, REFORÇADAS PARA 

MAIOR RESISTÊNCIA, FÁCIL 

10 Unidade R$ 1.233,51 R$ 12.335,10 
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LIMPEZA. 

38 

Carro para transporte de 

roupa limpa: Carro para 

Transporte de Roupas Inox com 
Tampa 

Tampa com Alça e Parachoque 

de Borracha 

• Totalmente Construído em 
Chapa de Aço Inoxidável 

• Parachoque de Borracha 

• Pés com Rodizios de 5" Sendo 
Dois com Giro de 360° 

• Válvula para Escoamento de 

Liquidos 

• Capacidade 350 Litros 

10 Unidade R$ 6.383,70 R$ 63.836,97 

39 

Central de diluição 

automática: Equipamento 

hidráulico sem necessidade de 
uso de ponto de energia; 

Acionamento por válvula de 

esfera com alavanca; 

Fornecido com kit completo de 
instalação; 

2 válvulas anti-retorno em 

EPDM; 

10 Unidade 
R$ 

15.783,46 

R$ 

157.834,57 

40 

Central Telefônica- PABX com 

ramais: Capacidade para 50 

ramais. 

Agenda para contatos 
Discagem rápida  

Funções Flash, Rediscar e Mudo 

Menu trilíngue em português, 
espanhol e inglês 

3 Unidade R$ 3.458,40 R$ 10.375,21 

41 

Colchão impermeável: 

COLCHÃO DE SOLTEIRO 

MODELO ESPUMA, 
REVESTIDO EM CORINO 

HOSPITALAR 

IMPERMEÁVEL 

300 Unidade R$ 744,40 
R$ 

223.320,00 

42 

Comadre: Comadre 

(Aparadeira) de Inox Fortinox 

40x30 3500ml 

100 Unidade R$ 210,82 R$ 21.082,33 
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43 

teclado usb: Especificação: 
Conector USB, padrão: ABNT2, 

com fio, idioma padrão: 

português, cor: preto, número 
mínimo de 107 teclas, deverá 

possuir sistema de ajuste de 

inclinação, compatível com os 

Sistemas Operacionais: Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8 e Linux. 

Produto deve ser novo, sem uso e 
acondicionado em embalagem 

original de fábrica totalmente 

lacrada, devendo acompanhar 
manual em português possuir no 

mínimo 03 meses de garantia do 

fabricante. 

100 Unidade R$ 65,53 R$ 6.552,67 

44 

mouse usb: Especificação: 
conector USB, com fio, sensor 

óptico 3 botões com rolete 

emborrachado de scroll, design 
ergonômico, Plug & Play: 

configuração instantânea, sem a 

necessidade de drivers de 

software, resolução mínima: 800 
dpi de sensibilidade, compatível 

com os Sistemas Operacionais: 

Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 e Linux. 

Produto deve ser novo, sem uso e 

acondicionado em embalagem 
original de fábrica totalmente 

lacrada, devendo acompanhar 

manual em português possuir no 

mínimo 03 meses de garantia do 
fabricante. 

100 Unidade R$ 40,59 R$ 4.059,33 
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NOTEBOOK, com processador 
Intel Core i7-10510U 10ª 

geração (velocidade 5.5GHz - 

4.9GHz com Turbo Boost, 
cache 8MB); Memória Ram 

DDR4, com capacidade de 8gb 

(expansível até 32GB) e 

frequência de 2133MHz; 
Disco de armazenamento SSD 

512GB; Placa de vídeo NVIDIA 

GForce GT730 4GB 500MHz; 
Tela Led FHD de 

15.6 polegadas (1920x1080); 

teclado padrão A’BNT português 
(Brasil); conectividades Wireless 

802.11 

b/g/n, Bluetooth 5.0 e ethernet 

Gigabit 10/100/1000; 
portas/conexões: 01 HDMI, 02 

USB 3.0, 01 USB 3.2 typec port, 

01 USB 2.0, 01 Leitor de Cartão 
sd, 01 RJ-45, 01 

Porta para microfone/fone de 

ouvido; Touchpad com função 
multitoque; Câmera webcam 

HD/HDR (resolução 

1280x720); Áudio de alta 

definição, com dois alto falantes 
estéreo; alimentação: fonte 

bivolt, bateria de 04 

células (2800mah) com duração 
de até 7 horas de uso; Sistema 

operacional Windows 10 

profissional 64bits, em 

português do brasil; garantia de 
12 meses. 

10 Unidade R$ 3.593,63 R$ 35.936,27 
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nobreak 1200VA: 
Especificação: 

potência mínima de 1200VA, 

com estabilizador interno com 4 
estágios de regulação, filtro de 

linha integrado, 

microprocessado, equipado com 

recarregador strong charger, 
porta fusível externo com 

unidade reserva, bivolt 

automático: entrada 115/127V~ 
ou 220V~ e saída 115V. 

Aprovado pelo IMETRO.  

Produto deve ser novo, sem uso e 
acondicionado em embalagem 

original de fábrica totalmente 

lacrada, devendo acompanhar 

manual em português e possuir 
no mínimo 12 meses de garantia 

do fabricante. 

50 Unidade R$ 2.475,36 
R$ 

123.767,83 

47 

Computador: COMPUTADOR, 
tipo Desktop, Processador Intel 

Core i7 de 3.4GHz; 8GB de 

memória DDR4-2666MHz; 

Armazenamento SSD 500GB; 
Rede integrada de 10/100/1000 

Mbps; Wireless integrada 802.11 

b/g/n; 
Interface de som estéreo 

integrada com alto falantes 

externos; Fonte de alimentação 
750W 80 Plus real 

110/220 bivolt; 06 portas USB 

2.0; 1 (uma) entrada de 

microfone, 1 (uma) saída para 
fone de ouvido; Leitor de 

Cartão 6 in 1; Placa de vídeo 

NVIDIA GForce GT730 4GB 
500MHz; Sistema operacional 

Windows 10 professional 

64 bits; Monitor Tela Led 19,5 

polegadas anti-refletiva, padrão 
widescreen com Webcam 

embutida; 

30 Unidade R$ 3.592,03 
R$ 

107.761,00 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 48 

48 

Conjunto de ressuscitador 

manual kit adulto: 

Ressuscitador em borracha 

1600ml (Adulto),(com válvula 
pop-off 60cmH2O ou pop-off 

40cmH2O, de acordo com a 

especificação); 

Máscara Facial de Borracha; 
Válvula para Reservatório de 

Oxigênio; 

Reservatório de Oxigênio 
2500ml 

Extensão para Oxigênio 2 

metros. 
O Ambu é projetado para o uso 

como um adjuvante artificial de 

respiração e reanimação 

cardiopulmonar, podendo 
fornecer um suporte de oxigênio 

para o paciente. O produto só 

deve ser usado por pessoas 
previamente treinadas e 

qualificadas. 

30 Unidade R$ 230,25 R$ 6.907,50 

49 

Conjunto de ressuscitador 

manual kit neonatal: 
Ressuscitador em borracha 

280ml (Neonatal) · (com válvula 

pop-off 60cmH2O ou pop-off 
40cmH2O, de acordo com a 

especificação); 

Máscara Facial de Borracha; 
Válvula para Reservatório de 

Oxigênio; 

Reservatório de Oxigênio 

1000ml 
Extensão para Oxigênio 2 

metros. 

O Ambu é projetado para o uso 
como um adjuvante artificial de 

respiração e reanimação 

cardiopulmonar, podendo 

fornecer um suporte de oxigênio 
para o paciente. O produto só 

deve ser usado por pessoas 

previamente treinadas e 
qualificadas. 

30 Unidade R$ 279,33 R$ 8.380,00 
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Conjunto de ressuscitador 

manual kit pediatrico: 

Ressuscitador em borracha 

500ml (Pediátrico)· (com válvula 
pop-off 60cmH2O ou pop-off 

40cmH2O, de acordo com a 

especificação); 

Máscara Facial de Borracha; 
Válvula para Reservatório de 

Oxigênio; 

Reservatório de Oxigênio 
2500ml 

Extensão para Oxigênio 2 

metros. 
O Ambu é projetado para o uso 

como um adjuvante artificial de 

respiração e reanimação 

cardiopulmonar, podendo 
fornecer um suporte de oxigênio 

para o paciente. O produto só 

deve ser usado por pessoas 
previamente treinadas e 

qualificadas. 

30 Unidade R$ 279,33 R$ 8.380,00 

51 

Cronômetro: Cronômetro 

portátil, com alça; 
Indicador de hora, minuto e 

segundo; 

Função Alarme 
Função relógio (AM/PM); 

Função calendário, com 

indicação de dia da semana e 
data (dia/mês); 

Contagem até 23 horas, 59 

minutos e 59 segundos; 

Resolução: 1/100 segundos; 
Dimensões: 78 x 63 x 18mm 

Acompanhado de bateria de 1.5 

V. 

20 Unidade R$ 66,08 R$ 1.321,67 
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Desfibrilador/cardioversor 
adulto, pediatrico e neonatal: 1 

canal, 7 derivações em monitor 

com display (LCD) 
Possibilidade de pás internas e 

externas (adulto e infantl) 

Circuito anula carga automático 

(45s), dispositivo para teste de 
pás 

Tempo de carga (360j): 15s / 

Bateria interna recarregável 
Versão "S" (Parâmetro de 

oximetria) 

Caixa de material sintético de 
alto impacto com alça de 

transporte 

Suportes para fixar as pás 

Composto de Monitor e 
Desfibrilador em uma única 

unidade. 

10 Unidade 
R$ 

11.396,16 

R$ 

113.961,60 

53 

Desfibrilador/cardioversor 

com monitor multiparâmetro 

marcapasso: Design 4 em 1 

incluindo: monitoramento, 

desfibrilador manual, AED e 
marca-passo 

 Todas as funções opcionais 

necessárias de monitoramento de 
sinais vitais que o tornam 

conveniente para uso em 

emergências sem a necessidade 
de um monitor de paciente 

separado 

 Exibição ampla e nítida com 4 

curvas para garantir uma fácil 
visualização de ECG e de sinais 

vitais 

 Design compacto, fácil de 
transportar e de operar 

 Desfibrilação, cardioversão 

sincronizada e AED com 

tecnologia bifásica 
 Energia de escalonamento de 

dose até 360J para maximizar o 

êxito da desfibrilação 
 Potente capacidade de energia 

com baterias para suportar 

2 Unidade 
R$ 

25.433,82 
R$ 50.867,63 
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monitoramento contínuo de 
longa duração e choques durante 

o transporte sem fonte de 

alimentação externa 
 Capacidade potente de 

armazenamento de dados sem 

preocupações sobre perda de 

informações 

54 

Eletro cautério ou bisturi 
elétrico: Controle de potência 

digital, linear e independentes 

para corte, coagulação e bipolar 

Sinalização audiovisual  
Alarme de segurança que 

bloqueia todos os circuitos em 

caso de rompimento da placa 
neutra e sobrepotência de saída 

Sistema de ventilação natural 

Acionamento de corte e 

coagulação por pedal ou através 
de caneta autoclavável com 

comando manual  

Saídas bipolares totalmente 
isolada  

Sistema de monitoração de 

contato da placa neutra e 
paciente (placa dupla) com 

indicação de resistência de 

contato gráfico 

7 Unidade 
R$ 

37.267,13 

R$ 

260.869,93 

55 

Eletrocardiógrafo:  
 12 canais com tela digital, 

impressão em papel de fax e A4, 

conexão com computador. 
Impressão em formato A4 

permite fácil visualização 

Baixo custo de impressão - 

Função grade permite o uso de 
papel fax 

Fácil operação, com apenas uma 

tecla (modo de impressão, modo 
monitoração) 

Módulo de espirometria 

Interpretação do ECG  

Memória para 120 pacientes 
Visualização do ECG em tempo 

real 

6 Unidade 
R$ 

12.333,56 
R$ 74.001,36 
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Conexão com o PC através da 
LAN 

56 
Escada 2 degraus: ESCADA 

DE 2 DEGRAUS EM AÇO 
70 Unidade R$ 186,75 R$ 13.072,50 

57 

Escada de 7 degraus: ESCADA 

7 DEGRAUS  DOBRÁVEL  
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 

PELAS PLÁSTICOS EM 

POLIPROPILENO,  
CAPACIDADE  120KG, L: 

46CM A: 1.35 M PROF: 99 

10 Unidade R$ 271,16 R$ 2.711,60 

58 

Esfigmomanômetro adulto: 

MATERIAL DE CONFECÇÃO: 
ANERÓIDE; 

APLICAÇÃO: ADULTO; 

BRAÇADEIRA. 

100 Unidade R$ 171,70 R$ 17.170,00 

59 

Esfigmomanômetro pediátrico: 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: 

ANERÓIDE; 

APLICAÇÃO:INFANTIL 
BRAÇADEIRA. 

100 Unidade R$ 179,63 R$ 17.962,67 

60 

Esfigmomanômetro neonatal : 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: 

ANERÓIDE; 
APLICAÇÃO: NEONATAL 

BRAÇADEIRA. 

50 Unidade R$ 177,17 R$ 8.858,33 

61 

Estante organizadora para 

gaveteiro BINS COM 49 

GAVETAS: Kit com estantes 

em aço para encaixar gavetas 

plásticas. 
- Estrutura em aço para gavetas 

empilháveis 

50 Unidade R$ 2.641,99 
R$ 

132.099,67 

62 

Estante organizadora para 

gaveteiro BINS COM 25 

GAVETAS: Kit com estantes 

em aço para encaixar gavetas 

plásticas. 
- Estrutura em aço para gavetas 

empilháveis 

50 Unidade R$ 1.816,85 R$ 90.842,50 
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Estetoscópio adulto : 
Auscultador em liga de alumínio 

anodizado realiza auscultação 

precisa de sons de baixa e alta 
frequência cardíaca; 

Anel em PVC para melhor 

travamento da membrana; 

Ângulo em mola em aço especial 
para ajustar o estetoscópio sem 

pressionar os ouvidos; 

Olivas macias e anatômicas em 
silicone atóxico; 

Tubo em Y fabricado em PVC. 

100 Unidade R$ 136,27 R$ 13.626,67 

64 

Estetoscópio pediátrico:  

Auscultador em liga de alumínio 
anodizado realiza auscultação 

precisa de sons de baixa e alta 

frequência cardíaca; 
Anel em PVC para melhor 

travamento da membrana; 

Ângulo em mola em aço especial 
para ajustar o estetoscópio sem 

pressionar os ouvidos; 

Olivas macias e anatômicas em 

silicone atóxico; 
Tubo em Y fabricado em PVC. 

50 Unidade R$ 133,17 R$ 6.658,33 

65 

Estetoscópio neonatal:  

Auscultador em liga de alumínio 
anodizado realiza auscultação 

precisa de sons de baixa e alta 

frequência cardíaca; 

Anel em PVC para melhor 
travamento da membrana; 

Ângulo em mola em aço especial 

para ajustar o estetoscópio sem 
pressionar os ouvidos; 

Olivas macias e anatômicas em 

silicone atóxico; 
Tubo em Y fabricado em PVC. 

50 Unidade R$ 124,84 R$ 6.242,00 

66 

Exaustor: Exaustor fabricado 

em chapa de aço carbono, 

mancalizado com rolamentos de 
esfera. A hélice com 5 paletas 

em alumínio, grade removível de 

proteção. 

20 Unidade R$ 587,55 R$ 11.751,00 
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Foco auxiliar: Sistema de 
iluminação com 3 bulbos 

- Luminosidade aproximada de 

60.000  
- Disponível nas versões: 20.000 

Lux, 60.000 Lux, 80.000 Lux, 

100.000 Lux e 120.000 Lux; 

sendo eles de 1, 3, 4, 5, 6 bulbos 
respectivamente. 

Com 4 rodízios 

Altura do holofote variável entre 
1,60 a 2,20m. 

20 Unidade 
R$ 

12.336,93 

R$ 

246.738,67 

68 

Oftalmoscopio neonatal: 19 

lentes de -20 a +20 dioptrias com 

marcador iluminado; 
• Óptica selada à prova de 

poeiras; 

• Borracha de proteção evita 
riscar a lente dos óculos; 

• Lâmpada 2.5V de Xenon 

Halógena (amarelada); 
• Cabeça em aço inoxidável e 

uma combinação de polímeros 

termoplásticos robustos, 

conferindo altíssima resistência à 
impactos e corrosões e superior 

durabilidade; 

• Cabo em aço inox com 
revestimento termoplástico 

reforçado, um material rígido e 

resistente a impactos. 

20 Unidade R$ 833,60 R$ 16.672,00 
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Fototerapia: 2 sondas de 
temperatura. 

Suporte central móvel com 

distribuições eléctricas. 
Cama de tratamento com 

protecções laterais de plástico 

destacáveis e ajuste para uma 

posição de apoio e drenagem 
(Trendelenburgh) (+/- 20°). 

Colchão lavável sem 

aquecimento. 
Módulo superior com corpo 

aquecido e iluminado e/ou 

fototerapia incorporada de 
acordo com a modificação. O 

módulo é giratório a 90°. 

Três prateleiras reguláveis em 

altura colocadas por cima da 
cama de tratamento e uma 

prateleira fixa por baixo da cama 

Vidro de infusão ou suporte de 
saco e um suporte de bomba de 

oxigénio de 2 litros. 

O arranjo básico está em pleno 
funcionamento e está pronto para 

ser adicionado ao equipamento. 

Com ventilador, com lâmpada 

para fototerapia. 
Com rodízios 

10 Unidade 
R$ 

11.873,50 

R$ 

118.735,00 

70 

Frigobar: Capacidade 67 litros • 

Classe "A" em eficiência 
energética • Sistema de 

refrigeração com compressor • 

Controle de temperatura com 

ajustes Mínimo, Médio e 
Máximo de 0 a 10°C • 

Compartimento extra frio com 

temperatura de 0 a -5°C • 
Prateleiras removíveis • Pés com 

regulagem ajustável • Porta 

Reversível • Degelo Manual • 

Puxador plástico • Gás 
refrigerante 

20 Unidade R$ 1.233,67 R$ 24.673,33 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 56 

71 

Geladeira: REFRIGERADOR 
DUPLEX - GELADEIRA 

DOMÉSTICA: 

REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO , MODELO  

DÚPLEX,  CAPACIDADE  

MÍNIMA  DE 520 LITROS, 220 

V( OU 
BIVOLT).REFRIGERADOR 

DOMÉSTICO MODELO 

DUPLEX COM CAPACIDADE  
APROXIMADA  BRUTA  DE 

520 LITROS. NA COR 

BRANCA   PRATELEIRAS   
NA   PORTA  DO  FREEZER,  

PRATELEIRAS  DA PORTA 

REMOVÍVEIS E 

REGULÁVEIS COM 
DIMENSÕES APROXIMADAS 

DE (176,5 X 70,2 X 73,3)CM 

(AXLXC) 

10 Unidade R$ 2.763,70 R$ 27.636,97 

72 

Geladeira industrial: 

Conservação de produtos 

resfriados em cozinhas 

industriais. 
Gabinete:Externo aço inox 430 

escovado e interno em aço 

galvanizado 
Isolamento:Poliuretano Injetado 

Refrigeração:Ar forçado 

Degelo:Automático 
Controle 

Temperatura:Controlador digital 

Portas:Cegas,quadro das portas 

com possibilidade de 
condensação da umidade do ar 

Prateleiras:Aramadas e 

reguláveis (3 lances) 
Pés:Reguláveis. 

6 portas 

10 Unidade R$ 9.083,68 R$ 90.836,83 
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Refrigerador: capacidade de 
534 Litros que garante um 

ambiente bem organizado, além 

de espaço para separar os 
alimentos.Controle eletrônico. 

Duas portas e 4 rodinhas para 

fácil transporte. 

Interior com liga metálica e 
também é anti corrosão. Sistema 

Turbo garante gelar os alimentos 

de forma mais rápida e eficaz. 

10 Unidade R$ 4.595,03 R$ 45.950,33 

74 

Glicosímetro: Intervalo de 

medição 20 - 600 mg/dL 

- Volume de amostra sanguínea 

necessária: 0.5 microlitro 
- Memória 300 resultados de 

teste (Data e Hora) 

- Faixa de Hematócrito: 30 - 55% 
- Média de resultados de 7, 14 e 

30 dias 

- Codificado (**CHIP 
INCLUSO DENTRO DO 

FRASCO DAS TIRAS!!!**) 

- Indicado para uso pessoal 

(autoteste) 

300 Unidade R$ 183,33 R$ 55.000,00 

75 

Hamper: Estrutura em tubo 

redondo  

- Saco em lona resistente 
- Pés com rodízios giratórios 

50 Unidade R$ 335,44 R$ 16.772,17 

76 

Impressora: IMPRESSORA 

multifuncional (HP Laserjet, 

colorida, wi-fi, 
Pro M979FDW) 

30 Unidade R$ 1.850,22 R$ 55.506,50 

77 

Incubadora: CÚPULA 

Em acrílico transparente 

Cinco portinholas com trincos 
para abertura com o simples 

toque dos cotovelos 

Guarnições atóxicas para entrada 
de tubos, drenos, traquéias de 

respiradores, balança e etc., 

entrada específica para 
nebulizador. 

Removível e gaveta para 

colocação do chassi de raios X. 

Carrinho contendo quatro 
rodízios com travas. 

10 Unidade 
R$ 

21.363,73 

R$ 

213.637,33 
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78 

Incubadora de transporte: 
CÚPULA 

Construída em acrílico 

transparente 
Duas travas de fixação da cúpula 

ao corpo da incubadora. 

Leito removível, em material 

plástico radiotransparente de alta 
resistência mecânica, e com três 

cintos de segurança para o 

paciente, confeccionados em 
material macio e resistente, de 

fácil ajuste. 

Colchão construído em material 
atóxico e autoextinguível, com 

espuma com densidade adequada 

ao conforto do RN e capa 

impermeável removível 
prensada, 

sem costuras para evitar 

concentração de bactérias, aberta 
de um dos lados para facilitar o 

procedimento de limpeza; 

5 Unidade 
R$ 

50.943,43 

R$ 

254.717,13 

79 

Lanterna clínica: A Lanterna 

Clínica é um aparelho portátil 
utilizado para auxiliar a 

iluminação em exames em 

hospitais. Hastes cromada para 
fixação, botão liga/ desliga em 

aço, iluminação em luz 

branca(LED), luz intensa e 
doradoura com tensão de 3 V 

(Volts); 

50 Unidade R$ 44,97 R$ 2.248,33 

80 

Lanterna de segurança para 

câmera escura: Lanterna de 
segurança dupla para câmera 

escura, com filtro vermelho e 

trela branca para ser utilizada 
como negatoscópio. Possuir 

dispositivo de segurança que 

evite o acendimento da luz 

branca quando a luz vermelha 
estiver acesa. Em aço tratado e 

pintado, disponível em 220V. 

20 Unidade R$ 2.641,89 R$ 52.837,80 
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81 

Laringoscópio com kit adulto: 
É indicado para exames e 

diagnósticos da laringe podendo 

também ser usado para a 
entubação do paciente caso 

precise de ventilação pulmonar. 

Aço inoxidável. Especificações 

técnicas: Cabo Convencional 
Médio- Acabamento acetinado; - 

Esterilizável e autoclavável; - 

Cabos em metal ; - Cabos 
recartilhados para melhor 

ergonomia e segurança; - 

Alimentação por pilhas tipo C; 
Entrada para lâmina com 

iluminação • Lâmpada Vacum; • 

Lâmpada Halógena 2.5V; • 

Lâmpada Halógena 3.5V; • 
Lâmpada de LED; Lâmina 

Laringoscópio Convencional 

Macintosh Curva - Tamanhos de 
0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de 

Laringoscópio convencional; - 

As arestas arredondadas da 
lâmina de Macintosh reduzem o 

risco de lesão; - Autoclaváveis. 

30 Unidade R$ 454,75 R$ 13.642,50 

82 

Lavadora de louças: Aço 

Inoxidável; Material com alta 
resistência à ação corrosiva de 

produtos químicos; Com abertura 

frontal; Controle automático dos 
ciclos de lavagem e enxágue, do 

nível do tanque, da temperatura 

de lavagem e de enxágue. 

5 Unidade R$ 3.741,98 R$ 18.709,92 

83 

Maca para transporte: CARRO 
MACA SIMPLES: GRADES 

LATERAIS, SUPORTE DE 

SORO/COLCHONETE. 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: 

AÇO INÓX/ ALUMÍNIO. 

30 Unidade R$ 3.092,93 R$ 92.788,00 

84 

Maca/mesa divã para exame 

clínico: Própria para Exames, 
Repouso; Leito Estofado; 

Cabeceira Reclinável; Suporte 

para Lençol Descartável; Pés 

com Ponteiras PVC; Capacidade 
150 KG. 

20 Unidade R$ 716,77 R$ 14.335,33 
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85 

Macas com grades laterais de 

proteção com suporte de soro e 

movimento(s): Maca com 

estrutura em tubo de aço inox 
redondo e leito em chapa de aço 

inox; Cabeceira regulável; Possui 

para-choque de proteção na 

cabeceira e peseira; Grades 
laterais ; Suporte para soro com 

02 ganchos (T); Rodízios de 4" 

em polipropileno, com sistema 
de freio na diagonal. 

Capacidade: Até 150 Kg 

30 Unidade R$ 2.240,40 R$ 67.212,10 

86 

Marcapasso: Gerador de 

marcapasso externo. 
-Soquetes de conexão do cabo-

eletrodo: Protegidos por 

conectores de segurança. 
-O LED pisca sincronizadamente 

para a onda P/R detectada. 

-O LED pisca sincronizadamente 
para a emissão de pulsos de 

estimulação. 

-Botão para a programação da 

amplitude de estimulação. 
-Sulco para prender a uma 

braçadeira 

Composição: condutores 
metálicos internos de aço inox 

revestidos externamente com 

poliuretano e eletrodos externos 
de contato em aço inox. 

Cabo-Eletrodo  Endocárdico, 

curva de 60°,memória do cateter 

in-vivo, superfície lisa. 
Introdutor com uma agulha 

acompanha o Cabo-Eletrodo,  

cabo-eletrodo não deve ser 
reutilizavel. 

20 Unidade 
R$ 

16.740,43 

R$ 

334.808,67 

87 

Mesa auxiliar: Estrutura em aço 

inox sendo Pés  

Tampo e prateleira em chapa de 
aço inox sem arestas cortantes; 

30 Unidade R$ 374,90 R$ 11.247,00 
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88 

Mesa auxiliar com rodizio: 

Estrutura em aço inox sendo Pés  
Tampo e prateleira em chapa de 

aço inox sem arestas cortantes; 

Com rodizio 

30 Unidade R$ 374,90 R$ 11.247,00 

89 

Mesa cirúrgica/elétrica: Base 
em “T”, fabricada em aço, 

acabamento em pintura 

eletrostática epóxi a pó, curada a 

220 C°, revestida em aço inox. 
01 cabeceira (larga ou estreita); 

01 Arco de narcose em aço inox; 

01 Par de suportes laterais em 
aço inox e injetados em PU; 

01 Par de suportes de braços em 

aço inox e injetados em PU; 

01 Par de suportes de ombros em 
aço inox e injetados em PU; 

01 Par de porta-coxa em aço inox 

e injetados em PU; 
01 Perneira (bipartidas ou 

inteiriças); 

01 Manivela em aço inox para os 
movimentos mecânicos. 

Para pacientes de até: 220Kg 

5 Unidade 
R$ 

49.034,34 

R$ 

245.171,68 

90 

Mesa de mayo: Especificações 

técnicas: 
• Armação tubular com rodízios 

de 2 totalmente de inox altura 

regulável por roseta. 
Acompanha bandeja em aço 

inox. 

• Altura mínima 0,77m. 

• Altura máxima 1,25m. 
• Dimensões da bandeja: 43cm 

de comp. x 30,5 cm de larg. 

• Medidas da embalagem 0,73 X 
0,50 X 0,58. 

• Cubagem: 0,2117m³ 

• Peso: 3kg. 

30 Unidade R$ 514,37 R$ 15.431,00 
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91 

Mesa de cabeceira 
• 1 Gaveta 

• 1 Armário inferior com porta e 

prateleira 
• Mesa de refeição acoplada com 

altura regulável, guia em aço 

carbono e tampo. 

• Base com 4 rodízios 

100 Unidade R$ 736,66 R$ 73.666,00 

92 

Mesa de refeição: Tampo 

revestido em laminado plástico 

super resistente.Altura ajustável 
de 70 a 107 cm. 

80 Unidade R$ 376,33 R$ 30.106,67 

93 

Mesa obstétrica elétrica 

multifuncional: Mesa cirúrgica 

obstétrica confeccionada em aço 
carbono com revestimento em 

aço inoxidável. Dorso, assentoe 

prolongador de pernas. Rodas 
giratórias com travamento 

manual. Ajuste de altura 

hidráulica. Trendelenburg, 

Reverso de Trendelenburg e 
inclinação lateral acionado por 

manivela. 

5 Unidade 
R$ 

21.791,45 
R$ 

108.957,27 

94 

Mesa para exame ginecológico: 
Sistema elétrico com controle 

remoto manual com fio; 

ACESSÓRIOS: 

01 PAR de Porta Coxas em aço 
inoxidável com apoios estofados; 

01 BACIA confeccionada em 

fiberglass para captura de 
secreções; 

04 RODÍZIOS com sistema de 

travamento em diagonal. 
CONFECÇÃO: 

Estrutura interna em aço com 

acabamento em pintura 

eletrostática a pó. 
O par de porta coxas é 

confeccionado em aço 

inoxidável, assim como seus 
fixadores. 

Diversas opções de cores para o 

revestimento em courvim e para 

as partes em fiberglass. 
Peso admissível sobre a 

10 Unidade 
R$ 

21.791,45 

R$ 

217.914,53 
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estrutura: 160 kg. 

95 

Mesa para instrumental 

retangular: Equipamento 
auxiliar para colocar 

instrumentos cirúrgicos. Possuir 

dois tampos em inox de alta 
resistência e durabilidade, 

possuir pés em inox, com 

rodízios giratórios. 

20 Unidade R$ 662,37 R$ 13.247,33 

96 

Mesa auxiliar semi-circular: 
para instrumentação, dotada de 

rodízios 2” com dupla banda de 

rodagem, confeccionada 
totalmente em aço inoxidável, 

com tampo superior e prateleira 

inferior totalmente em aço 
inoxidável. 

20 Unidade R$ 2.872,17 R$ 57.443,33 

97 

Mesa para servir café: Tampo 

superior com varandas laterais 

Gabinete de fechamentos 
01 Suporte para 2 garrafas 

térmicas 

Portas de correr com trinco e 
chave 

Alça para movimentação tubular 

Rodízios giratórios sendo 2 com 

travas 

30 Unidade R$ 2.295,10 R$ 68.853,00 

98 

Micro-ondas: capacidade total 

mínima 30 litros, painel de 

controle eletrônico de fácil 
manuseio, funções 

descongelamento e cozimento 

pré-programado, prato giratório, 

relógio, trava de segurança, tecla 
início rápido, 220 volts. 

10 Unidade R$ 725,10 R$ 7.251,00 
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99 

Monitor multiparâmetro: 
Monitor multiparâmetros, para 5 

parâmetros básicos 

ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP., 
pré configurado, tamanho 12", 

com suporte para o monitor, 

assessorios: cabo de força, 

bateria interna regarregável, cabo 
paciente para ECG 3 vias, tubo 

Extensor para PNI, braçadeira 

com manguito laterxfree para 
PNI tamanho adulto, pediatrico e 

neonatal sensor de oximetria 

reutilizável tipo clipe, sensor de 
temperatura externa e manual do 

usuário. 

20 Unidade 
R$ 

20.805,27 
R$ 

416.105,33 

100 

Negatoscópio: Chapa de Aço 
Espessura de 046 mm Bitola 26 

• Pintura Epóxi com Frente De 

Acrílico Leitoso Fixação de RX 
por Roletes em Bivolt 

• Com Lâmpada de LED 

• Plug Bipolar 
Especificações técnicas 

Chave liga/desliga 

Bivolt  

Dimensões (cm): 35 X 7 X 45 
Área iluminada (cm): 32 X 35,5 

Frequência: 50/60 Hz 

Lâmpada: LED de alto brilho 

10 Unidade R$ 467,17 R$ 4.671,67 

101 

Otoscopio: Otoscópio Digital 

com Monitor com bateria 

recarregável. 

20 Unidade R$ 2.585,10 R$ 51.702,00 

102 

Organizador comeia para 

pastas A-Z: Armário 

Registrador de Aço sem Portas 
para Organização de Pastas AZ; 

Armário para Organização de 

Pastas AZ é produzido em 

material durável e resistente. 
Armário montado e soldado  

Estrutura chapas. 

20 Unidade R$ 3.543,00 R$ 70.860,00 
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103 

Oxímetro de pulso adulto e 
pediatrico: Alta durabilidade, 

portátil e não invasivo destinado 

à aferição dos sinais vitais (SpO2 
e Pulso) de forma imediata, 

precisa e eficaz. 

10 Unidade R$ 1.883,47 R$ 18.834,67 

104 

Oxímetro de Pulso de dedo: 

Oxímetro de pulso tipo dedo. 
Portátil e não invasivo. Medição 

rápida e baixo consumo de 

energia.  
Características 

- Visor de LCD 

- Visor OLED de duas cores, 

mais modos de exibição 
- Leve e compacto 

- Medição rápida 

- Fácil de usar e carregar 
- Desliga automaticamente 

30 Unidade R$ 133,20 R$ 3.996,00 

105 

Oxímetro de pulso neonatal:  

monitoramento ou gravação 

contínua não invasiva de 
saturação de oxigênio funcional 

da hemoglobina arterial, 

frequência cardíaca e força de 
pulso. Dados dos sensores 

fornecendo leituras de SpO2 e 

frequência cardíaca em pacientes 
adultos, pediátricos e neonatais.  

– Leitura de SpO2, frequência 

cardíaca e força de pulsação de 

maneira rápida e confiável; 
– Alarmes visuais e sonoros, 

ajustáveis e programáveis 

– Portátil e leve 
– Bateria Recarregável; 

– Curva Pletismográfica; 

– Tabela de Tendência 
– Tela de LCD brilhante e de 

fácil leitura; 

30 Unidade R$ 1.946,90 R$ 58.407,00 

106 

Pallet grande e pequeno:  

Tipo de pallet: ECO PALLET 
Fácil higienização e resistente 

diante de ácidos, gorduras, 

solventes e odores. 
Material: Plástico 

200 Unidade R$ 351,57 R$ 70.313,33 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 66 

107 

Papagaio: Papagaio fabricado 
em aço inoxidável. 

Utilizado para coleta de urina do 

paciente acamado, diretamente 
no leito. 

Capacidade de 1000 mL. 

Medidas: 26 x 13 cm. 

50 Unidade R$ 195,97 R$ 9.798,33 

108 

Passa chassi: Passa-Chassis De 
02 Portas Construído Em Chapa 

De Aço Tratado E Pintado Na 

Cor Cinza Martelado, Para Ser 
Embutido Na Parede Entre A 

Câmara Escura E A Sala De 

Raios-X, Permite A Abertura De 

Apenas Uma Das Portas De 
Cada Vez. Com Forração 

Interna, Permite A Passagem De 

Chassi De Até 35X43Cm. 

10 Unidade R$ 3.436,10 R$ 34.361,00 

109 

Poltrona hospitalar para 

acompanhante: Estrutura 

tubular com acabamento em 

pintura epoxi. Encosto assento 
pernas e braços com estofamento 

anatômico revestido em napa. 

Braçadeiras em aço inox com 
capa de proteçao e pernas 

articuláveis que se movimentam 

junto com a inclinação do 
encosto (concomitantes) 

movimentos de fácil manuseio 

feitos por meio de pistão a gás. 

Suporta até 150 Kg. 

60 Unidade R$ 1.924,03 
R$ 

115.441,80 
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110 

Poltrona hospitalar reclinável 

para coleta de sangue:  

Estrutura: Confeccionada em 

tubo de aço 1″ x 1,20 mm e tubos 
pintados. Base em tubos 1″ ¼ x 

1.20 mm. Estofados em espuma 

revestidos em corano, assento, 

encosto, braços laterais com 
revestimento total e base/suporte 

para pés. Suporte de Soro haste 

em Inox. 
Capacidade: Até 120 kg. 

Movimento: 4 Posições – 

Simultâneo do Encosto e 
Perneira. 

Pés: Ponteiras plastica em PVC 

antiderrapante. 

Acabamento: Tapeçaria 
grampeado, espuma D23. Pintura 

eletrostática a pó com anterior 

tratamento antiferruginoso, 
secagem em estufa. 

Dimensões aproximadas C x L x 

A: 1,65 x 0,80 x 0,65 
Opcional: Bandeja 

10 Unidade R$ 1.924,03 R$ 19.240,30 

111 

Protetor de tireoide: Protetor 

para tireoide de borracha 

Plumbífera fecho com velcro. 

10 Unidade R$ 339,00 R$ 3.390,00 

112 Refletor parabólico de luz fria 10 Unidade R$ 589,28 R$ 5.892,77 

113 

Relógio de ponto:  

Biometria 

Cadastramento: Através de um 
computador. 

Impressão: Com corte 

automático e sistema de pré-
impressão. 

Coleta: Rápida e fácil.  

Capacidade para armazenamento 
de registros em memória 

Opção de ajuste da data e hora e 

configuração do horário de 

verão; 
Sem limites de funcionários 

2 Unidade R$ 364,23 R$ 728,45 
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114 

Serra elétrica: A serra elétrica 
para a remoção de gesso.  

- Segurança total na remoção de 

gesso; 
- Peso reduzido facilita o 

movimento do operado; 

- Corte rápido e progressivo até 

partes mais densas do gesso; 
- Cabo anatômico, maior 

segurança no manuseio. 

- Motor de escovas; 
- Lâminas de corte em aço com 

tratamento superficial; 

10 Unidade R$ 3.780,30 R$ 37.803,03 

115 

Sonar Detector fetal/fetal 

Doppler: Transdutor de alta 
sensibilidade; 

- Compacto, leve e fácil 

operação; 
- Alto-falante de alta 

performance; 

- Entrada para fone de ouvido, 
gravador de som ou computador; 

- Botão liga/desliga e controle de 

volume e desligamento 

automático; 
- Tela de LCD para visualização 

numérica do batimento cardíaco 

fetal; 
- Bateria interna recarregável e 

carregador integrado ao 

equipamento (Bivolt); 
- Sensibilidade a partir de 10-12 

semanas. 

Características:   

- Tamanho: 135mm x 95mm x 
35mm;  

- Peso: aprox. 200g.  

- Bivolt (acompanha carregador) 
Performance FHR:  

- Faixa de Medição: 50-240 bpm;  

- Resolução: 1bpm;  

- Precisão: ± 1 bpm;  
- Saída de Energia: 20mW. 

20 Unidade R$ 857,82 R$ 17.156,40 
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116 

Suporte de soro: SUPORTE P/ 
SORO VARIAVEL 

STANDART C/ 4 RODIZIOS 

Base de ferro tubular com 
pintura em epóxi parte superior 

(haste) inox 

com 04 ganchos soldados 

horizontalmente possuindo 
movimento 

vertical feito por meio de 

mandril 3 rodízios de 2". 
Altura mínima 1.60m 

Altura máxima 2.20m. 

100 Unidade R$ 354,00 R$ 35.400,00 

117 Suporte de televisão 20 Unidade R$ 72,82 R$ 1.456,40 

118 

Suporte para braço: Altura 
regulável por mandril ,base de 

ferro, esmaltado. 

Haste de aço inox 
Equipado com concha para apoio 

do braço em aço inox e capa de 

courvim com mandril para 
regulagem de inclinação 

Altura Mínima : 72 cm - Altura 

Máxima : 108 cm -apoio de 

braço estofado pode ser retirado 

30 Unidade R$ 336,72 R$ 10.101,70 

119 

Televisão 55 polegadas: TV 

LED 55",   RESOLUÇÃO   HD,   

CONSUMO   (KW/H)   39W, 
FREQUÊNCIA EM HZ 60HZ, 

IDIOMAS DO MENU 

PORTUGUÊS, TIMER 

ON/OFF, SLEEPTIMER, 
BLOQUEIO DE CANAIS, PIP 

(PICTURE IN PICTURE), 

CONVERSOR DIGITAL   
INTEGRADO,   POTÊNCIA  

DE ÁUDIO 10 W  (5  W  +  5  

W),  SOM  ESTÉREO, SAP, 
CLOSED CAPTION, 

SURROUND, DOLBY 

DIGITAL, RECURSOS DE 

ÁUDIO DTS STUDIO SOUND, 
WI-FI   WI-FI   INTEGRADO,   

SMART   HUB, CONEXÕES 

HDMI 2, CONEXÕES USB 1, 

10 Unidade R$ 3.650,06 R$ 36.500,57 
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120 

Televisão de 48 polegadas: TV 
LED 48",   RESOLUÇÃO   HD,   

CONSUMO   (KW/H)   39W, 

FREQUÊNCIA EM HZ 60HZ, 
IDIOMAS DO MENU 

PORTUGUÊS, TIMER 

ON/OFF, SLEEPTIMER, 

BLOQUEIO DE CANAIS, PIP 
(PICTURE IN PICTURE), 

CONVERSOR DIGITAL   

INTEGRADO,   POTÊNCIA  
DE ÁUDIO 10 W  (5  W  +  5  

W),  SOM  ESTÉREO, SAP, 

CLOSED CAPTION, 
SURROUND, DOLBY 

DIGITAL, RECURSOS DE 

ÁUDIO DTS STUDIO SOUND, 

WI-FI   WI-FI   INTEGRADO,   
SMART   HUB, CONEXÕES 

HDMI 2, CONEXÕES USB 1, 

10 Unidade R$ 2.021,12 R$ 20.211,20 

121 

Termômetro clinico: 
Termômetro Digital de Haste 

Flexível, de temperatura 

máxima, utiliza a unidade de 

medição graus Celsius (°C) com 
precisão por decimal. 

100 Unidade R$ 40,58 R$ 4.058,33 

122 

Termômetro Digital de Testa: 

Tecnologia Touch Free, bastando 
aproximar o sensor da testa para 

obter a temperatura corpórea em 

poucos segundos. Não há contato 

do aparelho com a pele, higiênica 
e rápida, com toda a segurança. 

100 Unidade R$ 81,50 R$ 8.150,00 

123 

Termômetro timpânico/clinico 

por infravermelho: De uso 
auricular; Possuir aviso sonoro 

na hora da conclusão de 

medição. 

100 Unidade R$ 91,71 R$ 9.170,67 
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124 

TV 65 polegadas: TV LED 65",   
RESOLUÇÃO   HD,   

CONSUMO   (KW/H)   39W, 

FREQUÊNCIA EM HZ 60HZ, 
IDIOMAS DO MENU 

PORTUGUÊS, TIMER 

ON/OFF, SLEEPTIMER, 

BLOQUEIO DE CANAIS, PIP 
(PICTURE IN PICTURE), 

CONVERSOR DIGITAL   

INTEGRADO,   POTÊNCIA  
DE ÁUDIO 10 W  (5  W  +  5  

W),  SOM  ESTÉREO, SAP, 

CLOSED CAPTION, 
SURROUND, DOLBY 

DIGITAL, RECURSOS DE 

ÁUDIO DTS STUDIO SOUND, 

WI-FI   WI-FI   INTEGRADO,   
SMART   HUB, CONEXÕES 

HDMI 2, CONEXÕES USB 1, 

10 Unidade R$ 4.120,12 R$ 41.201,20 

125 

Ventilador pulmonar mecânico 

multiparâmetro adulto 

microprocessador/transporte:  

Circuito respiratório adulto UTI 

com coletor Autoclavável Y reto; 
Kit sensores de fluxo 

adulto/infantil/neonatal 

autoclaváveis- medidor do fluxo 
expirado, conectado ao Y do 

circuito respiratório. 

Válvula expiratória com anel 
estabilizador 

Braço articulado com suporte 

para circuitos respiratórios 

Pedestal com rodízios para 
ventilador de UTI 

Kit Conjunto Nebulizador 

Balão de Teste Neonatal, Infantil 
e Adulto. 

- Máscara Neonatal, Infantil e 

Adulto 

20 Unidade 
R$ 

102.646,33 

R$ 

2.052.926,60 
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126 

BS 200E bioquímica: • 200 
testes ininterruptos por hora, até 

330 testes por hora com ISE; 

• Sistema de lavagem automática 
com detergente e água pré-

aquecida; 

• Sistema óptico com grades; 

• Volume mínimo de reação a 
150 µl; 

• Barra de mesclagem 

independente; 
• Cubetas de reação reutilizáveis; 

• Conexão bidirecional ao host 

do LIS. 

5 Unidade R$ 2.728,97 R$ 13.644,85 

127 

BC 5380 hematologia: 
Dispersão de laser semicondutor 

para diferenciar glóbulos brancos 

por tamanho de célula e 
complexidade granular; 

• Algoritmo cluster patenteado 

para separar grupos de células 
com grande precisão; 

• Carregador automático de 30 

tubos  

• Compartimento independente 
de tubo fechado para amostras 

STAT e capilares; 

• Suporte a tubos microtainer 
selecionados Somente 20 uL de 

sangue e 1 min para obter um 

relatório de cinco partes; 
• Suporte a amostras de sangue 

total e sangue capilar; 

• 20 uL de amostra de sangue 

para testes CBC+DIFF e 15 uL 
para teste CBC; 

• Personalização do intervalo de 

referência, dos estilos de 
relatório e da programação de 

limpeza automática; 

• Monitoramento de CQ dia a 

dia; 
• Conexão LIS bidirecional. 

5 Unidade 
R$ 

166.974,44 

R$ 

834.872,22 
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128 

Cloc time aparelho de tap e 
ttpa (coagulometro): Para 

determinação de, TP, 

TTPA,Trombina, Fibrinogênio e 
Fatores de coagulação; 

• Fornece os resultados de: 

-TP: segundos atividade (%), 

relação e INR. 
-TTPA: segundos e relação. 

-Fibrinogênio: segundos e 

concentração (mg/dl). 
• Proporciona maior economia de 

reativos, usando metade do 

volúme da técnica manual 
(amostras + reagentes = 150Ul). 

• Software de alta performance, 

permite o amarzenamento dos 

últimos resultados e das curvas 
de TP, Fibrinogênio e relação do 

TTPA; 

• Moderno display gráfico 
"touch" interativos e 

informativos de fácil operação; 

• 3 posições para reagentes com 
homogeneização por barra 

(teflon) magnética; 

• Capacidade de incubação para 

22 amostras; 
• Opção de testes em duplicata 

com escolha da média ou apenas 

uma leitura; 
• Programa de C.Q. com 4 

"gráficos de banda" para: -TP 

(Nível 1 e 2) 

-TTPA (Nível 1 e 2) 

5 Unidade 
R$ 

14.283,40 
R$ 71.417,00 

129 
Aparelho de sódio e potássio 

(AVL 9180) 
5 Unidade R$ 3.063,70 R$ 15.318,50 

130 

PROTETOR OCULAR 
NEONATAL: Composto por 

pluma poliamida, espuma 

poliéter, blackout 

central com fecho de adesão nas 
extremidades. 

30 Unidade R$ 73,49 R$ 2.204,60 
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131 

Mesa de reanimação neonatal 
com ventilador: Sistema de 

aquecimento radiante no 

comprimento de onda 
infravermelho, que actua sobre a 

cama para aquecer e manter a 

temperatura corporal dos recém-

nascidos. 
O painel é equipado com um 

monitor interativo colorido. 

Interface amigável: apenas dois 
níveis para qualquer ajuste ou 

configuração. 

Cama do tipo mesa com laterais 
rebatíveis e ajuste manual ou 

eléctrico da inclinação; 

- Balança de leito com 2 células 

de carga que pesa pacientes que 
pesam até 10 kg. 

Três modos de aquecimento: Pré, 

Servocontrol e Manual; 
- Oxímetro de pulso SpO2 

integrado (opcional); 

- Escala neonatal, incorporada 
em cama tipo mesa até 10 Kg 

(opcional); 

- Radiografias facilitadas pelo 

elemento de aquecimento 
rotativo de 180°; 

- Ajuste de altura ergonométrico 

para o conjunto da cama 

10 Unidade 
R$ 

38.000,00 
R$ 

380.000,00 

132 

Capacete de acrílico (Hood) 

para oxigênio 3 tamanhos: 

Sistema compacto, de formato 

cilíndrico, para possibilitar 
concentrações acima de 90%, 

com pequenos volumes e 

ocupando um mínimo de espaço; 
em acrílico transparente de 

qualidade óptica, garantindo 

ampla visualização interna, a 

partir de qualquer ponto; 
Tampa removível de acesso com 

um orifício central para entrada 

de sensor de oxigênio (ou 
termômetro), uma abertura 

frontal para o pescoço do 

10 Unidade R$ 1.131,83 R$ 11.318,33 
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paciente e outras duas, pequenas, 
laterais, para liberação do 

excesso de co2, no caso de falta 

de oxigênio; 

133 

Oftalmoscópio pediátrico: 
Diagnóstico compacto e leve, 

com alto rendimento. 

-Iluminação halogena 2.5 V de 
longa duração. Proporciona luz 

mais brilhante, branca e durável; 

-Sistema óptico vedado; 
-Disco de abertura com seis 

posições; 

-Lente convergente de vidro; 

-Filtros Azul Cobalto, Livre de 
vermelho e polarizador; 

-Abertura com fixador para 

localizar lesões; 
-Abertura em fenda para verificar 

diferentes níveis de lesões e 

tumores; 

-Cabo metálico com acabamento 
liso, cor preta; 

-Lente de focalização: Lente 

convergente de vidro; 
-Material do cabo: Inteiramente 

metálico; 

-Filtros: Azul cobalto e 
eliminação de vermelho. 

10 Unidade R$ 1.231,56 R$ 12.315,60 

134 

Oftalmoscópio adulto: 
Estrutura em metal, acabamento 

do cabo em termoplástico, 
cabeça em ABS removível e 

resistente a impactos. Marcador 

iluminado; Aberturas para 
ajustes, são elas: Grande / 

Pequena / Semicirculo / Fixacão 

/ Filtro Verde 

• Lâmpada 
• Botão liga/desliga 

10 Unidade R$ 1.231,56 R$ 12.315,60 

135 

Retro projetor : Imagens 

coloridas 
Resolução nativa XGA e 

desempenho 4:3. 

Lâmpadas duráveis e de baixo 

custo 
Conectividade HDMI: Aúdio e 

5 Unidade R$ 3.456,67 R$ 17.283,33 
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vídeo de qualidade HD com um 
único cabo. 

136 

Laringoscópio pediatrico e 

neonatal: Ampa da bateria 
fechada impede líquidos 

penetrarem no interior do 

compartimento; 

- Simples conversão de bateria 
tradicional por bateria 

recarregável, por meio de uma 

tampa de carregamento aberta; 
- Acabamento estriado; 

- Tamanho: Pequeno; 

Lâmina Macintosh Curva: 

- Lâmina Macintosh Curva nº0 
Neonatal; 

- Lâmina Macintosh Curva nº1 

Infantil; 
- Lâmina Macintosh Curva nº2 

Criança. 

20 Unidade R$ 487,63 R$ 9.752,67 

137 

Coifa industrial: coifa inox para 

cozinha industrial, confeccionada 
100% em aço inoxidável 

escovado, estrutura  feita a partir 

da soldagem TIG para garantir 
uma estrutura sólida e robusta. 

Com pés com niveladores de 

altura. 

2 Unidade R$ 1.310,00 R$ 2.620,00 
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138 

MONITOR FETAL 

CARDIOTOCÓGRAFO 
Parâmetros básicos: FHR, 

TOCO, Event Mark, AFM. 
- 24 horas de reprodução de 

formas de onda 

- Software para transmissão de 

dados para PC 
- Papel largo de 150 / 152mm 

padrão internacional. 

- Velocidades de impressão em 
tempo real de 1,2,3 cm / min. 

- Impressão rápida para forma de 

onda armazenada 
- Bateria de lítio por 4 horas de 

trabalho contínuo 

- Tela de toque LCD de 12,1 

polegadas de alta resolução 
dobrável em cores 

- Suporte de sonda e suporte de 

parede 
- Alça para fácil transporte 

- Estimulador Fetal Opcional 

- Transdutor à prova de água de 
Doppler da onda de pulso do 

cristal para a detecção de FHR 

- Verificação de sobreposição de 

sinal. 

5 Unidade 
R$ 

20.828,38 
R$ 

104.141,92 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 12.966.438,04 

 

Valor estimado global: R$ 12.966.438,04 (doze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos). 

 

3.2. O quantitativo previsto neste item tem caráter estimativo, balizado em função do 

consumo e utilização prováveis, conforme levantamento dos órgãos municipais, não 

se constituindo, em hipótese alguma, compromisso do Município pela contratação em 

sua totalidade. 

 

04 - DAS OBRIGAÇÕES 

 

4.1 - DA CONTRATANTE 

 

4.1.1 - Exercer a fiscalização da entrega do material, por servidor ou comissão, 

especialmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA; 
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4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora; 

 

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa 

proceder à entrega do material dentro do estabelecido neste Termo de Referência. 

 

4.1.4 - Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos nas 

especificações; 

 

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na 

legislação vigente. 

 

4.2 - DA CONTRATADA 

 

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o 

quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da 

sua proposta comercial; 

4.2.2 - Providenciar a troca, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, do material entregue com defeitos de fabricação e que não correspondam as 

especificações solicitadas; 

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não 

implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos; 

 

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas; 

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, 

seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material; 

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico 

àquelas constantes do objeto deste Termo de Referência; 

4.2.7. Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material 

sem a prévia e expressa anuência da Contratante; 

 4.2.8. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de 

paralisação ou interrupção dos serviços do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por 

exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias 

devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua 

ocorrência; 

 

 

05 – DA ENTREGA: 

  

5.1 - Os itens objeto deste Termo de Referência deverá ser entregues em embalagens 

resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso. 

  

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o servidor designado pela 

CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:  
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a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela 

CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens 

para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens 

e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção 

pela CONTRATADA, mediante retirada do material, ou aprovando, receberá 

provisoriamente os bens, mediante recibo;  

 

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e 

realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos 

termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento 

definitivo. 

 

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o servidor 

responsável pelo recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à 

CONTRATANTE para aplicação de penalidades; 

 

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da 

CONTRATADA; 

 

5.5 – Todos os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione 

a integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas; 

 

5.6 – Todo o material entregue a CONTRATANTE devem ser originais de fábrica e 

novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de produção, sendo 

produto novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do fabricante.  

 

06 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

 

6.1 - O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local a 

ser designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA, conforme Ordem de 

Fornecimento a ser emitida de acordo com a necessidade da Secretaria, sediada na Rua das 

Verbenas, s/n, Bairro Canoeiro, Grajaú-MA. 

 

6.2 - O prazo de entrega do objeto será de até no máximo 10 (dez) dias consecutivos, 

solicitados e entregues de acordo com Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Grajaú-MA, contados da data de recebimento da Nota de Empenho. 

 

07 - DO PAGAMENTO: 

 

7.1 - O pagamento será feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA, em 

moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da 

Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo 

do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura; 
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 7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a 

solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel 

timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente 

como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a 

Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com 

cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: 

Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência 

Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por 

órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 

 

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora 

deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

 

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 

desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 

quando da utilização do referido material;  

 

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de 

fornecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú, constante ainda da Nota de Empenho e do 

Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais 

ou da matriz. 

 

08 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

8.1 – O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, a partir do 

recebimento definitivo do objeto, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

Este projeto básico já foi autorizado pela autoridade competente. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - CPL/PMG 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO CONJUNTA  

 

Ref.: PREGÃO 008/2023 - CPL/PMG-SRP 

 

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) 

da CI nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o 

disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 

constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

(  ) Não é ME/EPP/COOP. 

 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que 

esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua 

proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente 

ao Edital. 

4) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade 

do Contratado a fiscalização dessa vedação. 
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5) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, 

da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a 

inabilite a participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, e que contra ela não existe 

nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o 

Edital e que se submete a todos os seus termos. 

 

6) Quanto a elaboração independente de proposta: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser 

emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP 

 

ANEXO III 

 

“MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO” 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Grajaú 

Grajaú-MA  

 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 

Data da realização do certame: xx de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

Prezado senhor, 

 

Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_______________ e CPF nº _______________, residente e domiciliado na 

_______________, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa _______________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________, está localizada e em pleno funcionamento na 

_______________, cidade de _______________, Estado do(a) _______________, sendo o 

local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

 

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações 

dispostas nesta declaração, eximindo a Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA, de 

qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.  

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 

 

ANEXO VI 

“MODELO DE CARTA PROPOSTA” 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Grajaú 

Grajaú-MA 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023-SRP 

Data da realização do certame: 24 de março de 2023. 

 

Prezado senhor, 

 

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo 

inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus 

anexos.  

 

PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL:  

SEDE:  

CNPJ:  

TELEFONE/FAX:  

ENDEREÇO ELETRÔNICO  

1. PROPOSTA DE PREÇOS:     

ITEM 

 

DESCRIÇÃ

O 

 

MODELO/ 

FABRICANTE/ 

MARCA 

UNID. QTD. V. UNIT V. 

TOTAL 

1       

...       

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa. 

 

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:  



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 85 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, 

RG, CPF, Endereço)  

 

Grajaú - MA, ___ de _________ de _____ 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal com reconhecimento de firma 
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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023-SRP 

 

ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ___/201X/PMG 

PROC. ADM. Nº __/20_ 

 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A Secretaria Municipal 

de Saúde de Grajaú-MA E _____________, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-

MA, sediada na XXXXXXXXXXXXXX, Grajaú-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), 

nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 

............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 

ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que 

consta no Processo nº ..............................   RESOLVEM celebrar o presente Contrato 

decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _/__CPL/PMG e do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º _/__, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 

proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITE

M 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ

MARC

A 
UNIDADE 

DE 

QUAN

TIDAD

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 
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 ÃO MEDIDA E 

1       

...       

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser 

mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela 

prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do contrato.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do 

contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na 

classificação abaixo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X. 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4.2. O pagamento será feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú-MA, em 

moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta 

da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento 

definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura; 

4.2.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de 

pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel 

timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta 

corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da 
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conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem 

legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também 

as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas 

por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 

4.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora 

deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

4.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 

desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização do referido equipamento;  

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, 

não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou 

da matriz. 

4.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao 

Banco ______, agência nº _______; e conta corrente nº _________. 

 

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

5.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

5.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. Os serviços deverão ser executados na unidade receptora de resíduos sólidos indicada 

pela empresa contratada.  
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6.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 

PROJETO BÁSICO – ANEXO I, documento integrante e apenso a este contrato. 

 

7. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal nº 005/2017 de 02 de 

janeiro de 2017. 

 

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

1.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.1.5. Cometer fraude fiscal; 

1.1.6. Não mantiver a proposta. 

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, 

observando o limite de 30 (trinta) dias; 

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 90 

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Grajaú/MA com 

o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura 

Municipal de Grajaú/MA pelo prazo de até cinco anos; 

1.3.5. 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro 

Próprio da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
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11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.1.3. Subcontratar. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 

gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
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14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 

por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Grajaú - MA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) 

vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Grajaú - MA, .......... de........................... de 20..... 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023 SRP 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/PP/XXX/XXXX SRP 

 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Grajaú-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) 

pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº 

...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante 

denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ............... .........., 

tendo em vista o que consta no Processo nº ..............................  , considerando o julgamento da 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/20XX SRP e do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º __/20XX, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 

apresentada(s) e a respectiva homologação, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) 

signatária(s), vencedora(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 

desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 

10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir 

expressas: 

 

Cláusula Primeira: Do objeto 

 

O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 

(doze) meses, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a eventual 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com as especificações contidas no Termo de 

Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX20XX SRP, que passa a 

fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 

pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos 

autos do processo da licitação acima identificada. 

 

Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões 

 

A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA. 
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Este instrumento não obriga o Município de Grajaú/MA a firmar contratações nos 

valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida 

a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da execução do 

objeto, em igualdade de condições. 

 

Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos 

decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 

gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 

 

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando 

solicitada pelo órgão não participante. 

 

Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não 

excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços  

 

O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Grajaú-MA 

de Grajaú-MA, através da Comissão Permanente de Licitação, no seu aspecto operacional, e à 

Assessoria Jurídica, nas questões legais. 

 

Parágrafo Único: 

 

É facultado a Prefeita Municipal de Grajaú/MA, delegar poderes operacionais aos 

Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de 

Fornecimento(s). 

 

Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos 

 

O(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), 

empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA 
                                       CNPJ/MF 11.354.569/0001-71 

Rua das Verbenias, S/N, Canoeiro, CEP 65940-000 
 

 95 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Nome do representante legal: 

Cédula de Identidade/órgão emissor: 

CPF: 

Cargo/Função: 

 

ITE

M 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ

ÃO 

MARC

A 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUAN

TIDAD

E 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser 

mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela 

prevista no Projeto Básico e com a proposta vencedora. 

 

Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços 

 

Os percentuais de descontos registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12 (doze) meses. 

 

A revisão dos percentuais de desconto só será admitida no caso de comprovação 

do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais 

de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem 

indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 

 

Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura 

Municipal de Grajaú/MA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido 

justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração. 

 

Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento 

pelo percentual de desconto registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada 

procedente. 

  

Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços 

A empresa terá seu registro cancelado quando: 

 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
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estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 

8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

 

Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

 

 I - Por razão de interesse público; ou 

 II - A pedido da empresa. 

Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá 

mediante determinação da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

  

Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial 

na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

Cláusula Oitava: Do Contrato 

Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o 

fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da respectiva convocação. 

Parágrafo Único: 

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração 

Pública. 

 

A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e aceita pela 

autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 

habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o 

registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 

 

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 

que haja interessa da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

Cláusula Nona: Disposições Gerais 

A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições 

estabelecidas no EDITAL  e seus anexos. 
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O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta 

ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do 

Decreto nº 7.892/2013. 

Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas 

apresentadas pelos licitantes. 

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de 

Grajaú/MA. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.  

 

Grajaú - MA,  .....  de ....................... de ........... 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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