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PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUEA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL 05/2021, MP 1.047 DO DIA 03 DE MAIO DE 2021, DO
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE
OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E
DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO
CONVOCATÓRIO E ANEXOS.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as
seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as
impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua
elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir
os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a
autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.
ÓRGÃOS
INTERESSADOS:
DATA E HORA DE
INICIO DAS
PROPOSTAS:
DATA E HORA LIMITE
PARA IMPUGNAÇÃO:
DATA E HORA FINAL
DAS PROPOSTAS:
DATA DE ABERTURA
DAS PROPOSTAS –
SESSÃO PÚBLICA:
LOCAL:
MODO DE DISPUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14H:00M DO DIA 29/10/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

14H:00M DO DIA 09/11/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
13H:30M DO DIA 12/11/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
14H:00M DO DIA 12/11/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

www.portaldecompraspublicas.com.br
ABERTO
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1. DO OBJETO.
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de
Preços para a contratação de empresa para aquisição de equipamentos
hospitalares de análises clínicas, centro cirúrgico e lavanderia para atender as
necessidades do Hospital Municipal Prefeita Madalena Braga de Nina
Rodrigues/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em ITENS, no modo de disputa por Item, conforme tabela
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens
forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por itens, como, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
SAÚDE
02 – PODER EXECUTIVO;
02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10 – SAÚDE;
10.301 – ATENÇÃO BÁSICA;
10.301.0150 – GESTÃO DE SAÚDE;
10.122.0150.2020.000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE;
10.301.0150.2025.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE;
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA
PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2. O cadastro deverá ser feito no
www.portaldecompraspublicas.com.br;

Portal

de

Compras

Publicas,

no

sítio

3.3. 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.
3.4. 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
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praticada 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.
3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.
A não observância do disposto
desclassificação no momento da habilitação

no

subitem

anterior poderá

ensejar

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS
SEGUINTES DECLARAÇÕES:
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4.4.1.
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;
4.4.1.1. Nos lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.1.2. Nos lotes 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.
4.4.2.

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

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5. 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;
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7. 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;
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
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.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5.4. 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.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.7. 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.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO,
NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
6.1.1.
Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;
6.1.2.

Marca de cada item ofertado;

6.1.3.

Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da
data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. 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.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo
deste edital.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,50 (cinquenta centavos).
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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7.10. 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.
7.11. 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.
7.12. 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.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.14. 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.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de
Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
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7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23. 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.
7.24. 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.
7.25. 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.
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que 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.
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
7.28.1.

Produzidos no país;

7.28.2.

Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3.
Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.28.4.
Produzidos 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.
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
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melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.30.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2.1. 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 propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.4. 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;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS)horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo
Pregoeiro.
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8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03
(TRÊS) dias úteis contados da solicitação.
8.5.3.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2.
sistema.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no

8.5.3.3.
No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.5.3.4.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no
Termo de Referência.
8.5.3.5.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.
Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
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8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO.
9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O
PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS
SEGUINTES CADASTROS:
9.1.1.

Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
9.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
9.1.4.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.4.3. O licitante
desclassificação.

será

convocado

para

manifestação

previamente

à

sua

9.1.5.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.1.6.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
9.2.1. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
9.3. 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 ou no e-mail
licitacaopmnina@hotmail.com no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
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9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
9.8.8.

CPF, RG e Carteira de Empresário;

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.
CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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9.9.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5.
Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada;
9.9.6.
Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a
empresa for sediada;
9.9.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.10.1.
Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
própria Certidão;
9.10.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
Origem da licitante e acompanhado de suas notas explicativas e o CRP “Certificado de
Regularidade Profissional”, com finalidade para balanço patrimonial, livro diário e editais de
licitações.
9.10.2.1.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto
nº 8.538, de 2015);
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9.10.2.2.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade;
9.10.2.3.
É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
9.10.2.4.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da
Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
9.10.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4.
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de10% (dez por
cento)do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
9.11.1.
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, quando emitida por ente público, este deverá estar acompanhado de contrato,
nota de empenho ou documento equivalente junto a(s) nota(s) fiscais de venda.
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.12.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.19. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos
documentos para habilitação. Os anexos II ao VIII, bem como a proposta adequada deverão
ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir às mesmas
autenticidades e integridade do documento.
9.20. Todos os documentos de habilitação deverão ser anexados nas abas específicas no
Portal de Compras Públicas, caso não haja aba exclusiva pra determinado documento, este
poderá ser anexado junto aos demais de maneira que seja enviado atendendo os requisitos
de habilitação do presente edital.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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 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.
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.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3.
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
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.3.1.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
12.1.2.
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.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou
de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade de o
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da
assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
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15.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato.
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1.
Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2.
anexos;

A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus

16.3.3.
A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da
assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.
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16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
16.6.1.
.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
16.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato.
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
20. DO PAGAMENTO.
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
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21.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2.

Apresentar documentação falsa;

21.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5.

Não mantiver a proposta;

21.1.6.

Cometer fraude fiscal;

21.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº
8666/93.
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir
com a Prefeitura Municipal de NINA RODRIGUES/MA, e poderá cumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº
8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de NINA RODRIGUES/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de NINA RODRIGUES/MA, será aplicado o limite máximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº
87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
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21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de NINA RODRIGUES/MA, as
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação
perante a Administração Pública.
21.6.DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.
21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:
a)PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução do contrato;
b)PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c)PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um
processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE
ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

por

FORMA

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
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22.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de02 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
22.7.1.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
22.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pela proponente.
22.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do
ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. 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 anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.10.1.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.12. A Prefeitura Municipal de NINA RODRIGUES/MA, poderá revogar este Pregão por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados
os princípios da ampla defesa e contraditório.
23.12.1.

A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar.
23.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação
e habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
23.14. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também no Sistema de acompanhamento
eletrônico de contratação pública (Sacop), e os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados de segunda a sexta-feira dás 08h ás
12h.
23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I–TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXOV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;
NINA RODRIGUES/MA, EM 28 DE OUTUBRO DE 2021.

JORGE FONSECA DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO.
1.1.REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CENTRO
CIRÚRGICO E LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL PREFEITA MADALENA BRAGA DE NINA RODRIGUES/MA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
Item

1

2

3

4

LAVANDERIA
Especificação
Unid.
Carro Para Transporte De Roupas Inox Com
Tampa: Totalmente construído em chapa de aço
inoxidável, tampa com alça e para choque de
borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com
Unid.
giro de 360°. Válvula para escoamento de líquidos
e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m
comp X 0,60m larg. X 0,80m altura. Cubagem:
0,432m³ Peso: 25kg.
Carro Para Transporte De Roupas Inox Sem
Tampa: Totalmente construído em chapa de aço
inoxidável, sem tampa com alça e para choque de
borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com
Unid.
giro de 360°. Válvula para escoamento de líquidos
e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m
como X 0,60m larg. X 0,80m altura. Cubagem:
0,432m³ Peso: 25kg.
Seladora de Roupas Hospitalares: Indicada para
selar embalagens de grau cirúrgicos no ramo
hospitalar, laboratoriais, consultórios médicos e
odontológicos. Indicada para longos períodos de
Unid.
uso Solda: largura 8mm Largura da embalagem:
400mm Seladora. Comprimento: 310mm. Altura:
940mm. Tempo de selagem: 6 segundos 110/220v
Lavadora Industrial Hospitalar com Barreira 30kg:
CORPO EXTERNO / Laterais de apoio em chapa
de aço SAE-1020 com tratamento químico
anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e
pintura eletrostática a pó ou aço inox AISI 304
(opcional), base estrutural em chapa de aço SAE1020 com tratamento químico anticorrosivo por
imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática
a pó ou aço inox AISI 304 (opcional). Tambor
externo confeccionado em aço inox AISI 304
fixados com parafusos e porcas em aço inox,
Unid.
dobradiças fabricadas em aço inox AISI 304, porta
externa fabricada em aço inox AISI 304, trava
mecânica para fechamento da porta fabricada em
aço inox AISI 304. CESTO INTERNO/Fabricado em
chapa de aço inox AISI-304 simetricamente
perfurados e repuxados. Porta corrediça com trinco
de pressão. Batedeiras internas fabricadas em
chapa de aço inoxidável AISI-304 simetricamente
dispostas, oferecendo uma maior ação mecânica.
TRANSMISSÃO / Todos os modelos a transmissão

Quant.

P. Unit.

Total

2

R$ 2.108,74

R$ 4.217,48

2

R$ 1.654,32

R$ 3.308,64

5

R$ 1.160,00

R$ 5.800,00

1

R$ 39.123,78

R$ 39.123,78
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é feita através de polias e correias tipo V, nos
modelos de 20/30/50Kg o inversor de frequência é
opcional. Nos modelos com capacidade acima de
50 kg, moto redutor e inversor de frequência saem
de fábrica. BARREIRA / Confeccionada em chapa
aço 1020 com tratamento químico anticorrosivo por
imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática
a pó ou aço inox AISI-304 (opcional). Amplo visor
de ambientes. SISTEMA DE DRENAGEM / Válvula
de drenagem fabricada em ferro fundido com
tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo
processo e-coat e pintura eletrostática a pó e
sistema de borboleta (abre/fecha) em aço inox AISI
304 ou completamente fabricado em aço inox AISI
304 (opcional). Fica localizado abaixo do
cesto/tambor externo e centralizado ou na lateral da
máquina (opcional), o acionamento do dreno é feito
de forma mecânica através de pedal ou elétrico
através da CLP (opcional). SISTEMA ELÉTRICO /
Chave geral localizada acima do painel de
comando; Painel de comando com chave
liga/desliga, alarme sonoro que avisa cada ciclo,
botão para posicionamento do cesto interno,
timer/temporizador com termômetro digital, botão
com lâmpada sinalizadora para reset do sistema de
segurança, botão desliga alarme sonoro e botão de
emergência; Acionamento pode ser completamente
automático através de CLP (opcional); Motores
elétricos de indução e painel de comandos nas
opções 220V ou 380V trifásico, de 1CV à 3CV de
acordo com a capacidade de carga do equipamento
e/ou necessidade do cliente. SEGURANÇA /
Tampa de proteção do mancal e tampa lateral das
polias, motor elétrico e caixa de comando,
confeccionadas em chapa de aço 1020 com
tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo
processo e-coat e pintura eletrostática a pó ou aço
inox AISI 304 (opcional), proporcionando maior
durabilidade e melhor acabamento. Sensor
magnético codificado de segurança para controlar a
abertura e o fechamento da porta conforme a NR12, somente liberando o funcionamento do
equipamento com a porta fechada através de relé
de segurança que monitora o sensor e libera o giro
do moto freio; Travas mecânicas para fechamento
da porta em aço inox AISI 304; Dispositivos de
segurança de acordo com a norma NR-12; Botão
de emergência.
Secador Rotativo Hospitalar 20kg: - Equipamento
dentro na norma NR12. - Cesto fabricado em aço
galvanizado montado com batedeiras especiais a
fim de evitar que as roupas “embolem” durante seu
funcionamento. - Porta frontal com amplo visor de
vidro. - Exaustor centrífugo de alto rendimento,
independente do acionamento da transmissão
aumentando a produtividade de secagem.
- Sistema de transmissão com motor redutor,
reduzindo drasticamente manutenção. - Montado

Unid.

1

R$ 22.030,56

R$ 22.030,56
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com gaveta coletora de felpas na parte frontal do
secador, facilitando seu manuseio. - Painel de
comando digital e completo, com funcionamento
automático, com controle da temperatura de
aquecimento e do tempo de ciclo de secagem. Inversor de frequência evitando arranques bruscos
durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil
do equipamento e reduzindo consumo moderado de
energia elétrica. - Contém alarme sonoro indicador
de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que
desliga o motor em caso de abertura da mesma.
- Equipamento totalmente fechado, robusto, com
manutenção facilitada e com total segurança ao
operador. - SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS
(GLP OU GNV) Sistema projetado com triplo
eletrodo de ignição, misturador de ar, válvulas e
sensores, resultando em alta eficiência, com ignição
instantânea e sensor de chama incorporado.
Montado com válvulas especialmente projetadas
para atender com segurança os sistemas de
aquecimento a gás, atendendo a norma NBR
12.313. Sistema completo, que garante perfeita
queima do gás, resultando em chama azulada e
baixo consumo, reduzindo o custo do kg de roupa
secada. - SISTEMA DE AQUECIMENTO A
VAPOR: Com câmara a vapor montada com tubos
de cobre e aletas de alumínio, de alta dissipação do
calor gerado. Contém tela de filtro. Entrada de
vapor automática e controlada por válvula solenóide
com sede de teflon, que liga ou desliga o
fornecimento de vapor de acordo com a
temperatura programada. Saída de condensado
montada com purgador tipo Bóia, garantindo alto
desempenho. A câmara compacta, de alta potência,
aliada ao sistema de exaustão eficiente, resulta em
uma secagem perfeita e com economia de energia
térmica.
- SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO:
Câmara de aquecimento montada com resistências
tubulares aletadas, com maior área de dissipação
do calor gerado. As resistências são montadas em
sistema de blocos, com 5,5 kw e 3 resistências em
cada bloco, facilitando a sua troca e/ou
manutenção. Sua montagem compacta evita
passagem de ar frio entre as resistências,
aquecendo por igual e economizando energia no
processo de secagem. Controle automático da
temperatura no próprio painel do secador, ligando e
desligando a câmara de acordo com a temperatura
desejada. - Trifásica 220 ou 380 v – 60 Hz
Secadora de Roupa Hospitalar 30kg: Aquecimento
Elétrico, Gás ou a Vapor Modelo S-30 –
Capacidade 32 kg O processo de secagem é um
dos itens que mais consomem energia em uma
lavanderia, devido a isso a Mamute desenvolveu
seus secadores com objetivo de otimizar ao
máximo a energia gasta, obtendo ótimos
resultados, aliando alta produção com eficiência

Unid.

1

R$ 31.303,85

R$ 31.303,85
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energética. Foram projetados para funcionarem de
forma totalmente automática, e são equipados com
moderno CLP Ecosystem M4, modelo completo,
adequado a todo e qualquer tipo de secagem,
atendendo a qualquer segmento de lavanderia, seja
ela hospitalar, hoteleira, industrial, uniformes,
comercial, wetcleaning, bags, entre outros. São
sinônimos de alta produtividade com baixo custo
operacional. O projeto moderno e seguro da sua
câmara de aquecimento, seu sistema de exaustão
eficiente com rotor injetado, leitura eletrônica da
temperatura, software de controle automático de
secagem, possibilidade de executar a reversão do
cesto interno, rotação do cesto cuidadosamente
definida, controle total da secagem e do
resfriamento, são características que aliadas evitam
o desgaste prematuro dos tecidos e reduz o tempo
de secagem. Estrutura fabricada no sistema
monobloco. Não exige manutenção nas partes
laterais, ocupa pouco espaço, possibilitando instalar
os secadores encostados um ao outro ou mesmo
encostado em uma parede. A sua manutenção é
facilitada, embora totalmente fechado por
segurança, conta com fácil acesso para
manutenções preventivas, corretivas ou simples
ajustes e limpeza. Sua gaveta de felpas é bem
ampla e instalada na parte frontal, de fácil abertura
e limpeza. Equipamento seguro, totalmente fechado
e com componentes móveis isolados. Nos
secadores de 32 kg a transmissão mecânica
compacta é montada através de polias e correias
trapezoidais, de fácil manutenção e baixo nível de
ruído. Funcionamento totalmente automatizado,
com controle de todas as fases do processo através
do seu CLP Ecosystem M4. Tem capacidade de
armazenar até 20 programas completos na
memória. Tecnologia Mamute: Armazena também
mais 3 programas de secagem automática, onde o
próprio secador desliga sozinho quando as roupas
estiverem secas no teor de umidade desejado e
programado. Não usa sensor de umidade e sim um
software inteligente Mamute para identificar o nível
de secagem desejado. Podem ser fabricados com
aquecimento elétrico, gás ou vapor. SECANDO
COM QUALIDADE, ECONOMIA E TECNOLOGIA
CLP ECOSYSTEM M4 Painel de comando
moderno e completo. Armazena até 20 programas
completos na memória com controle do tempo de
ciclo, resfriamento, temperatura e reversão do cesto
interno. Totalmente digital e configurável.
EXAUSTÃO EFICIENTE Sistema de exaustão
eficaz, retirando todo o excesso de umidade das
roupas. Fabricado com rotor injetado, balanceado e
leve, com alta potência porém silencioso e sem
vibrações. NORMA DE SEGURANÇA
Equipamentos totalmente seguros, atendendo as
exigências das normas de segurança de acordo
com a classificação de cada tipo de risco.
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Segurança total com micro switch de segurança
embutido internamente na gaveta de felpas e com
duplo micro switch embutido na porta, fazendo com
que o equipamento desligue o motor em caso de
abertura da mesma. Contém laudo completo de
segurança e ART de engenheiro responsável.
GARANTIA TOTAL Os equipamentos Mamute tem
garantia completa de 12 meses, cobrindo todas as
peças, inclusive as por nós não fabricadas como
placas, CLPs, relés, motores, etc. CESTO
EFICIENTE Projetado para melhorar ao máximo a
qualidade e produtividade da secagem, aliando o
desenho do cesto com a rotação, o sistema de
exaustão e a potência dos queimadores, resultando
em secagem em menor tempo e com menor custo
operacional. FÁCIL MANUTENÇÃO Equipamentos
robustos com mecânica simples e confiável,
combinando com o uso inteligente de toda parte
elétrica e eletrônica, com componentes de alta
qualidade e padronizados, facilitando sua obtenção
no mercado de reposição. PINTURA A PÓ. Todas
as peças são tratadas quimicamente e pintadas a
pó (pintura eletrostática) que proporcionam ótimo
acabamento e estética, além de ótima proteção a
agentes externos, aumentando a sua vida útil,
evitando problemas prematuros com oxidação.
REVERSÃO DO CESTO Importante recurso que
permite uma secagem mais eficiente e por igual em
todos os tecidos, principalmente os tecidos longos
como lençóis, evitando que os mesmo se embolem
e fiquem úmidos em sua parte central. SECAGEM
AUTOMÁTICA: Possibilita no CLP Ecosystem M4
armazenar na memória 3 programas de secagem
automática, onde o próprio secador desliga sozinho
quando as roupas estiverem secas com o teor de
umidade desejado e programado. Não usa sensor
de umidade e sim um software inteligente Mamute
para identificar o nível de secagem desejado. CLP
Ecosystem M4 Capacidade de armazenar até 20
programas completos na memória. Controle total de
todo o processo de secagem, com monitoramento
da temperatura de secagem, etapa de resfriamento,
controle da reversão do cesto, controle do tempo de
secagem, itens de segurança com monitoramento
da abertura das portas e gavetas de limpeza. Painel
totalmente parametrizável, se ajustando ao tipo de
aquecimento de cada secador, seja ele elétrico, a
gás ou com aquecimento a vapor. Tem ainda
capacidade para armazenar na memória mais 3
programas de secagem automática, onde o próprio
secador desliga sozinho quando as roupas
estiverem secas com o teor de umidade desejado e
programado. Não usa sensor de umidade e sim um
software inteligente Mamute para identificar o nível
de secagem desejado. ROTOR DO EXAUSTOR Os
Secadores Mamute são fabricados com Rotores
injetados, de alta precisão e balanceados
dinamicamente, reduzindo o nível de ruído e
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evitando vibrações excessiva. Possuem alta vazão.
Obriga todo o calor gerado pela câmara de
aquecimento a passar pelas fibras das roupas a
serem secas, evitando perda de ar quente,
aumentando a produtividade dos secadores e
reduzindo o seu custo de secagem por cada kg de
roupa seca. Rotor Ø 300 mm - Vazão 21 m3/min
AQUECIMENTO COM ALTO RENDIMENTO - Os
Secadores desenvolvidos pela Mamute foram
projetados com a preocupação de obter alto
rendimento com economia da energia térmica
gerada, resultando em menor custo operacional,
menor custo por quilo de roupa seca. Com esse
objetivo projetamos as nossas câmaras de
aquecimento, seja ela elétrica, a gás ou a vapor,
com tecnologia moderna, de fácil manutenção, alta
durabilidade, e ótimo rendimento. Veja abaixo as
características de cada câmara de aquecimento
Mamute: SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS
(GLP OU GNV) Sistema projetado com triplo
eletrodo de ignição, misturador de ar, válvulas e
sensores, resultando em alta eficiência, com ignição
instantânea e sensor de chama incorporado.
Montado com válvulas especialmente projetadas
para atender com segurança os sistemas de
aquecimento a gás, atendendo a norma NBR
12.313. Sistema completo, que garante perfeita
queima do gás, resultando em chama azulada e
baixo consumo, reduzindo o custo do kg de roupa
secada. SISTEMA DE AQUECIMENTO A VAPOR
Com câmara a vapor montada com tubos de cobre
e aletas de alumínio, de alta dissipação do calor
gerado. Contém tela de filtro. Entrada de vapor
automática e controlada por válvula solenóide com
sede de teflon, que liga ou desliga o fornecimento
de vapor de acordo com a temperatura
programada. Saída de condensado montada com
purgador tipo Bóia, garantindo alto desempenho. A
câmara compacta, de alta potência, aliada ao
sistema de exaustão eficiente, resulta em uma
secagem perfeita e com economia de energia
térmica. SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO
Câmara de aquecimento montada com resistências
tubulares alertadas, com maior área de dissipação
do calor gerado. As resistências são montadas em
sistema de blocos, com 5,5 kW e 3 resistências em
cada bloco, facilitando a sua troca e/ou
manutenção. Sua montagem compacta evita
passagem de ar frio entre as resistências,
aquecendo por igual e economizando energia no
processo de secagem.
Controle automático da temperatura no próprio
painel do secador, ligando e desligando a câmara
de acordo com a temperatura desejada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Capacidade Fator de carga 1:18 = 32 kg
Capacidade - Fator de carga 1:20 = 30 kg
Dimensões do cesto interno - Ø 980 x 795 mm
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(Volume 600 litros) Potência do motor do cesto –
0,56 kW
Potência do motor do exaustor - 0,56 kW
Dimensões Externas (LxAxP) - 1085 x 1755 x 1115
mm Aquecimento ELÉTRICO Potência câmara
elétrica - 33 kW
Consumo elétrico médio - 24,2 kW/h, Aquecimento
a GÁS (GLP ou GNV)´, Potência da câmara a gás 38.700 kcal, Consumo de gás GLP - 2,3 kg/h,
Consumo de gás GNV - 2,9 m3/h, Consumo elétrico
médio - 1,12 kW/h,
Entrada de Gás Ø1/2", Aquecimento a Vapor
Potência da câmara a vapor - 30.000 kcal
Consumo de vapor - 60 kg/h
Consumo elétrico médio - 1,12 kW/h
Calandra Hospitalar Elétrica: Máquina de passar
tecidos planos, com sistemas de aquecimento
elétrico, a vapor ou a gás. Para a segurança de
quem a manuseia possui uma grade que, em caso
de acidente, desliga e reverte a rotação do cilindro.
Possui também braços laterais para apoio de
roupas e um comando de temperatura automático
através de termostato. Corpo Externo:
7
Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE
1020, com acabamento e pintura epóxi. B Rolo e
Calha: Construída em chapa de aço ASE 1020, a
Calha sofre retificação, polimento e cromagem. O
Rolo é revestido com camadas de feltro e tecido de
algodão cru. Transmissão: Redução com polias e
correias tipo V nas calandras com 1,20M, 1,60m e
2,00m e, com redutor na calandra de 2,50m.
CENTRO CIRÚRGICO
Carro de Emergência Epóxi: Pintura epóxi
- 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios
e giro de 360° graus. - Chapas de aço, revestida de
pintura epóxi - 03 gavetas sendo: 01 com 21
divisões para medicamentos e 02 para uso geral 8
Trava nas gavetas - Porta basculante - Mesa
superior em aço inox - 01 Tábua para massagem
cardíaca - Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro - Suporte cardioversor ou
desfibrilador- Tomada elétrica
Carro Para Transporte Cilindro Oxigênio Epóxi:
Transporte o cilindro de oxigênio com facilidade e
segurança com Carrinho para Cilindro 20 Litros.
Utilize este Carrinho para Cilindro 20 Litros
específico, fabricado com tubos de aço resistente,
9
na cor branca, rodas de borracha maciça e faixas e
Velcro para fixar o cilindro. Informações adicionais:
- Para transporte de CILINDRO - Pintura epóxi Estrutura em tubos redondos
- Cor: Branca - 2 Rodas maciça de borracha - Base
para descanso do cilindro de 24 cm
10 Lixeira De Aço Inox De 50 Litros Com Pedal
Mocho Hospitalar, Confeccionado em Aço Carbono,
11
Com Regulagem De Altura e Encosto
Suporte Pra Soro Inox Com Rodízios, garantindo
12
maior estabilidade.

Unid.

1

R$ 23.653,33

R$ 23.653,33

Unid.

2

R$ 1.869,44

R$ 3.738,88

Unid.

5

R$ 354,00

R$ 1.770,00

Unid.

5

R$ 394,63

R$ 1.973,15

Unid.

2
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R$ 879,98
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1
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ESPECIFICAÇÕES:
- Suporte de Soro em aço inox base com 5 pés em
tubo de aço inox retangular; - Altura regulável por
anel de fixação; - Haste em tubo de aço inox
redondo
- Haste com 4 ganchos (opcional ganchos
alternados ou no topo); - Coluna fixada à base em
tubo de aço inox redondo - Possui 5 Pés com
Rodízios de 2" - Dimensão aproximada: Altura
Mínima: 1,30m - Altura máxima: 2,10m.
Suporte Hamper Hospitalar Inox:
ESPECIFICAÇÕES:
- Estrutura em tubo de aço inox; - Três pés providos
de rodízios giratórios de 2 polegadas (50 mm); Dimensão externa aproximada: 530 x 870 mm; Acompanha saco de brim com capacidade aprox.:
100 Lts - Hamper pode ser usado para saco de até
150litros (não acompanha saco de 150L)
Mesa Auxiliar Semi Circular Inox:
ESPECIFICAÇÕES:
- Armação em tubo de aço inox redondo de 7/8 x
1.20mm; - Tampo e prateleira em chapa de aço
inox 0.80mm, sendo as extremidades com
acabamento sem arestas cortantes; - Pés com
rodízios giratórios de 2" Medidas:40x40x80 cm.
Opcional: Aisi 304, pés com rodízios de 3"
Carro Maca Simples Inox: ESPECIFICAÇÕES: Carro Maca com estrutura reforçada em tubo de
aço inox - Leito fixo em chapa de aço inox; Cabeceira regulável através de cremalheira; Possui para-choque de borracha para proteção; Grades laterais em tubo de aço inox 1” x 1,25 mm; Suporte para soro com 02 ganchos em inox (T); Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de
freio na diagonal. Dimensões aproximadas: 1,95 x
0,70 x 0,80m (C x L x A) Capacidade: Até 200 Kg
Mesa Auxiliar Inox Com Rodízio 70 x 40 x 80cm
Especificações: Estrutura em aço inox sendo Pés
em tubo de aço inox redondo 7/8; Tampo e
prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem
arestas cortantes; Pés com rodízios giratórios de 2"
de diâmetro. Opcional 3" com freios. Modelo: Aço
Inox com Rodizio
Mesa Cirúrgica Elétrica: Informações Técnicas:
Modelo: MC 357B Base confeccionada em aço
inoxidável AISI 304. Leito e coluna de sustentação
em aço inoxidável AISI 304. Sistema de freio
através de pedal em duplo comando, sendo os
rodízios de 75mm fixos e giratórios. Capacidade de
carga e movimentação dinâmica para pacientes de
até 350kg. Tampo de leito dividido em 5 seções.
Procedimentos Cirúrgicos: Geral perneira
bipartida. Intervertebral ou Retal. Urologia e
Ginecologia. Cardiovascular. Artroscopia de ombro.
Neurologia. Ortopedia tração de membros
superiores e inferiores. Geral perneira inteiriça.
Acessórios Standard: Conjunto de colchonetes de
espuma viscoelástica. No-break. Porta coxa. Apoio

Unid.
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R$ 541,65

R$ 541,65

Unid.

1

R$ 1.464,11

R$ 1.464,11

Unid.

1

R$ 2.577,97

R$ 2.577,97

Unid.

1

R$ 853,46

R$ 853,46

Unid.

1
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de braço. Apoio de ombro. Apoio lateral. Arco de
Narcose. Acessórios Opcionais: Perneira
bipartida. Cabeceira. Perneira Inteiriça.
Complemento do dorso. Apoio de joelho.
Artroscopia de ombro. Complemento para cirurgia
cardiovascular. Tração colo fêmur. Conjunto fixação
suporte de crânio. Apoio braço auxiliar.
Munhequeira. Mesa bastão. Apoio pélvico adulto.
Trator de mão. Tração de tíbia. Cuba coletora.
Extensor lateral. Dimensão de Altura:Largura com
extensores laterais – 900mm. Largura total sem
extensores laterais – 570mm. Altura mínima de
770mm. Altura máxima de 970mm. Alimentação
Elétrica 220V – 60Hz
Monitor Multiparamétrico - - com suporte para
monitor com 5 parametros basicos
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP tipo pre configurado
tamanho de 10´´ a 12´´
Bisturi elétrico: Gerador com potência de 300W,
microcontrolado por microprocessadores, capaz de
ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e
corte. Deve possuir tecnologia que proteja o
paciente contra queimaduras em locais alternativos,
principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os
controles de energia podem ser ajustados através
dos painéis com membranas a prova d água com
leitura digital de potência. Modos de operação no
mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima
do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W),
Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir
regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível
com sistema de gás argônio. Acessórios que
acompanham o equipamento: 01 carro de
transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.
Foco duas cúpulas cirúrgico de teto led: Foco de
teto com duas cúpulas 15×15; Estrutura toda em
alumínio, parafusos em inox com ajuste Allen;
Diâmetro da Cúpula: 420 mm; Pintura Eletrostática;
Sistema de molas embutidas auxiliando o
movimento vertical; Fiação embutida; Manopla
Autoclavável em alumínio; Quinze Lâmpadas com 7
Leds, 5W e 500 Lumens, por cúpula; Temperatura
da Luz: 6000K; Lentes com foco de 38 graus de
saída; Lâmpadas de fácil reposição; Alta
luminosidade; 140.000 Lux a 1 metro de distância
por cúpula; Não esquenta o ambiente; Baixo
Consumo: 150W; Alimentação: 110V ou 220V
Automático; Vida útil do led aproximada de 50.000
horas; 100% Fabricação Nacional; Ano de Garantia.
Dimensões e peso das embalagens: Largura: 57cm;
Comprimento: 145cm; Altura: 33cm; Peso: ~10kg.
Aspirador Cirúrgico: Leve, portátil e de fácil
manuseio Design moderno e carcaça em ABS-Alto
Impacto Recomendado para pequenas cirurgias e
home CARE. Não requer manutenção e
lubrificantes Fácil limpeza. Baixo consumo de
energia elétrica Bivolt. Extremamente silencioso e

Unid.

2

R$ 13.630,00

R$ 27.260,00

Unid.

1

R$ 5.564,08

R$ 5.564,08

Unid.

2

R$ 19.128,33

R$ 38.256,66

Unid.

1

R$ 2.810,10

R$ 2.810,10
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conta, ainda, com uma alça que facilita o transporte
para qualquer lugar.
Respirador / Ventilador Pulmonar Portátil:
Equipamento construído em caixa injetada, em
plástico de engenharia. Limitado a pressão: com
manutenção dos parâmetros previamente
determinados. Deve permitir ajustar os controles da
PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão
Positiva no Final da Expiração) e a pressão de
segurança (Pico). Operado através de fontes de ar
22 comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo
contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve
possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de
pressão máxima de alívio, válvula de controle de
pressão inspiratória, conector para entrada de gás e
dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem
acompanhar o equipamento: circuito de peça T,
pulmão teste em silicone livre de látex, máscara
infantil.
Carro de Emergência Epóxi: Pintura epóxi
- 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios
e giro de 360° graus. - Chapas de aço, revestida de
pintura epóxi - 03 gavetas sendo: 01 com 21
divisões para medicamentos e 02 para uso geral 23
Trava nas gavetas
- Porta basculante - Mesa superior em aço inox
- 01 Tábua para massagem cardíaca - Suporte para
cilindro de oxigênio - Suporte para soro - Suporte
cardioversor ou desfibrilador - Tomada elétrica
SALA DE RN
Oxímetro de mesa Portátil: portátil (de mão) com 01
24
sensor
Ambu Neonatal (reanimador manual): Possui
25 reservatório / material de confecção de silicone /
aplicação infantil / possui válvula unidirecional.
Aspirador Cirúrgico Portátil: Leve, portátil e de fácil
manuseio Design moderno e carcaça em ABS-Alto
Impacto Recomendado para pequenas cirurgias e
home CARE. Não requer manutenção e
26
lubrificantes Fácil limpeza. Baixo consumo de
energia elétrica Bivolt. Extremamente silencioso e
conta, ainda, com uma alça que facilita o transporte
para qualquer lugar.
Balança Antropométrica Pesar Medir Bebês:
Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g; Concha
anatômica em polipropileno com medida 540 x 290
mm injetada em material anti-germes; Gabinete em
Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2
27 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna
em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;
Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa
90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função
TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;
Berço aquecido - Equipamento com sistema de
aquecimento de calor irradiante por elemento
28
aquecedor localizado na parte superior do berço.
Possuir giro bilateral no plano horizontal para

Unid.

2

R$ 41.642,00

R$ 83.284,00

Unid.

2

R$ 1.869,44

R$ 3.738,88

Unid.

2

R$ 2.179,78

R$ 4.359,56

Unid.

5

R$ 328,33

R$ 1.641,65

Unid.

10

R$ 546,94

R$ 5.469,40

Unid.

5

R$ 919,26

R$ 4.596,30

Unid.

2

R$ 17.991,33

R$ 35.982,66
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posicionamento do aparelho de raios X; possuir
bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito
do recém-nascido construído em material plástico
radio transparente com laterais rebatíveis e/ou
removíveis para facilitar o acesso ao paciente,
ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas
de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de
densidade adequada ao leito do paciente em
material atóxico, com revestimento removível e
antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em
aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade
através de rodízios com freios e para-choque.
Display a LED ou LCD para indicação de
temperatura e potência desejada; memória para
retenção dos valores programados. Sistema de
controle microprocessado, com modo de operação
servo controlado através de sensor ligado ao RN e
manual; relógio Apagar incorporado; alarmes
audiovisuais intermitentes para visualização de no
mínimo: falta de energia; falha na resistência de
aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do
sensor no paciente. Deverá acompanhar o
equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para
armazenamento de materiais diversos e haste para
suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida
pela entidade solicitante
Carro para cilindro oxigênio inox 304 10pés: Carro
Utilizado para o transporte de cilindro, facilitando o
transporte e otimizando o tempo. Especificações
Técnicas: Comprimento: 600 mm, Largura: 881
29
mm, Altura: 1428 mm, Transporta 2 cilindros
oxigênio/acetileno, 2 fixas pneumáticas RM-8ª, 2
giratórias maciças de 4", Dimensões da base: 220
mm x 600 mm
Laringoscópio neonatal: Tamanho: Pequeno; Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não inclusas); Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; Reg. ANVISA 80070210014 - Lâmina Macintosh
Curva: - Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal; Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; - Lâmina
Macintosh Curva nº2 Criança; - Lâmina Miller Reta
nº0 Neonatal; - Lâmina Miller Reta nº1 Infantil; 30 Lâmina Miller Reta nº2 Criança; Especificações
Técnicas: - Fabricado em aço inoxidável à prova de
ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do
brilho; - Autoclaváveis até 134ºC cerca de 4.000
vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO,
autoclavagem a vapor; - Cabos em metal à prova
de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor
ergonomia e segurança; - Alimentação por pilhas
tipo AA (não inclusas)
SALA DE PARTO
Foco cirúrgico de teto led: Luz de LED; Baixo
consumo; Maior luminosidade; Iluminação ideal
para tecidos sensíveis ao calor, devido à utlização
31
de LEDs frios; Não esquenta o ambiente; Vida
útil: +/- 20mil horas
Alimentação: 110V ou 220V automático

Unid.

2

R$ 354,00

R$ 708,00

Unid.

3

R$ 1.133,66

R$ 3.400,98

Unid.

2

R$ 6.221,33

R$ 12.442,66
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Mesa Ginecológica Elétrica: Totalmente
automatizada: Subida, Descida, Encosto e
Perneira; Placa eletrônica com seleção
automática de voltagem 127 V/220V; Consumo
de 125 WATS; Pedal de comando com oito
funções, posição de trabalho (memorizável) e
volta zero automático, com acionadores
removíveis para assepsia; Sistema volta a zero e
posição de trabalho; Base tubular de alta
performance, pintura epóxi de alta resistência,
apoiada sobre 4 Rodízios com freio; Braço direito e
esquerdo com fecho, estofado na cor, com
movimentos de abertura Lateral e longitudinal,
através de suportes em alumínio fundido e réguas
em aço cromado; Os movimentos de subida,
descida, encosto e perneira, são através de 3 moto
redutores isento de óleo da marca LINAK Empresa
Norte Americana fundada em 1907; Conjunto de
apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem
horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em
até 420mm, estofado na cor; Conjuntos de apoio de
32

pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal
até 320mm, estofado na cor; Encosto estruturado
em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência,
carenagem Envolvente em PSAI na cor gelo
padrão; Suporte lençol em aço tubular, sistema de
mola para facilitar substituição do rolo; Perneira
estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta
resistência, carenagem em PSAI cor gelo padrão;
Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta
resistência, acabamento laterais em PSAI na cor
gelo padrão; Estofamento PU injetado na cor é
revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de
cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em
PVC cristal; Chave geral liga e desliga bipolar;
Fusível externo de segurança; Estrutura em aço
maciço, com base tubular de alta resistência,
pintura epóxi cor padrão; Movimentos através de
moto-redutor isento de óleo; Medidas e Pesos da
Mesa Ginecológica RT2000: Altura
Mínima: 0,65 m; Altura Máxima: 1,05 m; Largura
total útil: 0,60 m; Comprimento Total (Posição
Mesa): 1,70 m; Capacidade de Carga Total: 250
kg; Peso Líquido: 120 kg; Embalagem da Mesa

Unid.

1

R$ 15.050,00

R$ 15.050,00
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Ginecológica RT2000: Peso
Bruto (Embalada): 135 kg; Embalagem em Madeira
33

34

35

Paletizada: 1,45 m X 0,80 m X 0,90 m;
Lixeira De Aço Inox De 50 Litros Com Pedal
Monitor cardíaco: Com tecnologia digital e
poderosos microprocessadores que fornecem
parâmetros, sinais e registros de alta qualidade e
resolução, proporciona a melhor relação
custo/benefício do mercado. ECG: Ganho Manuel e
automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e4.0 (mV/cm),
Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de
ECG, Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da
onda de ECG), Cabo paciente de 5 vias,
Visualização 7 variações, Operação no modo filtro,
diagnostico e cirurgia, Faixa de medidas: 0 a 350
bpm, Precisão 1bpm ou ±1%, Reconhecimento e
validação do pulso de marca passo, SpO2:
Técnicas de espectrofotometria e plestismografia,
Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso, Curva
plestismográfica, Indica qualidade do sinal
procurando pulso e pulso fraco, Faixa de medidas
SpO2: 0 a 100%, Faixa de medidas pulso: 25 a 254
bpm, Precisão pulso: ±1bpm ou ±1%, PNI: Medidas
da pressão não-invasiva pelo método oscilométrico,
Realiza medições nos modos manual ou
automático, o ultimo com intervalos ajustáveis entre
1 minuto a 8 horas, Tendência de PNI: 750 a 1.000
medidas, Faixa de medidas: Adulto: 10 a 270
mmHg(Normal), 10 a 300mHg(Hyper), Infantil: 10 a
235 mmHg, Neonato: 10 a 135 mmHg, Faixa de
medida do pulso: 40 a 240bpm, Precisão: igual ou
superior a norma SP10-1992 AAMI, Analise de
arritmia e ST: Faixa de medidas: -2.0mV a 2.0mV,
Precisão: ±0.02mV 08 ±10%, Resolução: 0.01mV –
indicação visual, Arritmia: 18 tipos diferentes,
Respiração: Método: variação de impedância entre
RA-LL, Faixa de medidas: 0 a 150rpm, Precisão:
±2rpm, Ganho: 1.0x, 2.0x e 4.0x, Temperatura:
Número de canais: 2 (com 1 sensor), Faixa de
medidas: 0.0 a 50.0°C, Precisão: ±0.1°C, Unidade:
°C (Celsius) ou °F (Fahrenhelt), Especificações
gerais: Congelamento das formas de onda
Monitoração no modo adulto, infantil e neonato
Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e
tipo de paciente, Mostra até 10 curvas
simultaneamente, Opção de cálculo de fármacos,
Display 12,1” – LCD-TFT colorido (600x600 pixels
ou superior), Controle digital do volume do bib de
pulso e alarmes, Ajuda online na tela, Desligamento
automático no caso de limite mínimo de carga de
bateria, Três níveis de alarme: baixo, médio e alta
prioridade com indicação audiovisual, Mensagem
de todos os tipos de alarme Grava entre 1.000 e
1.800 eventos de alarme
Bisturi elétrico - Gerador com potência de 300W,
microcontrolado por microprocessadores, capaz de
ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e

Unid.

3

R$ 394,63

R$ 1.183,89

Unid.

2

R$ 4.917,83

R$ 9.835,66

Unid.

2

R$ 5.564,08

R$ 11.128,16
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corte. Deve possuir tecnologia que proteja o
paciente contra queimaduras em locais alternativos,
principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os
controles de energia podem ser ajustados através
dos painéis com membranas a prova d água com
leitura digital de potência. Modos de operação no
mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima
do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W),
Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir
regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível
com sistema de gás argônio. Acessórios que
acompanham o equipamento: 01 carro de
transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.
Oxímetro de mesa portátil (de mão) com 01 sensor
Aspirador Cirúrgico Leve, portátil e de fácil
manuseio Design moderno e carcaça em ABS-Alto
Impacto Recomendado para pequenas cirurgias e
home CARE. Não requer manutenção e
lubrificantes Fácil limpeza. Baixo consumo de
energia elétrica Bivolt. Extremamente silencioso e
conta, ainda, com uma alça que facilita o transporte
para qualquer lugar.
Mocho giratório inox 304 COM REGULAGEM DE
ALTURA, Construído em tubos de aço inox.
Assento estofado com espuma D28 e revestimento
em courvin. Altura regulável de 0,45 a 0,70 cm.
Suporte Pra Soro Inox Com Rodízios altura
regulável, base pintada e haste em inox
Suporte para saco hampers inox 304 para Saco de
Algodão Cru 120L, Informações Técnicas: Material:
Tubo de aço inox aisi 304, Medidas: 500 x 800 mm
(diâmetro x altura total), Peso: 6,00 Kg, Com 3
rodízios giratórios de 2 polegadas, Capacidade
Aproximada de 120 litros
Mesa auxiliar semi circular inox 304 dotada de
rodízios 2” com dupla banda de rodagem,
confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI
304, com tampo superior e prateleira inferior
totalmente em aço inoxidável com espessura de 1,2
mm acabamento polido. Dimensões: L: 43 cm x C:
130 cm.
Carro maca para transferência de paciente em inox
304: Estrutura das bases em tubo de aço carbono.
- Leito em chapa de aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi
- Para-choque em toda sua volta;
- Grades laterais em tubo de aço carbono redondo;
- Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço
inox;
- Para-choque de proteção na cabeceira e pés;
- Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de
freio em diagonal.
- Capacidade aproximada: até 150kg
Dimensões:
Base 01: 2,10 x 0,60 x 0,80
Base 02: 1,55 x 54 x 72
Mesa auxiliar 1,00m X 0,50m com rodízio inox 304 -

Unid.

2

R$ 2.179,78

R$ 4.359,56

Unid.

5

R$ 2.810,10

R$ 14.050,50

Unid.

2

R$ 439,99

R$ 879,98

Unid.

1

R$ 241,50

R$ 241,50

Unid.

1

R$ 541,65

R$ 541,65

Unid.

1

R$ 1.464,11

R$ 1.464,11

Unid.

4

R$ 2.577,97

R$ 10.311,88

Unid.

4

R$ 853,46

R$ 3.413,84
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Construída em tubos de aço inox, Pés tubulares de
3/4 em aço inox com rodízios de 2”, tampo,
prateleira e varandas em aço inox. Espessura da
chapa 061 mm bitola 24
Dimensões externas aproximadas 0.60 m comp. x
0.40 m larg x 0.80 m alt.
Medidas da Embalagem: 0,64 x 0,44 x 0,84
Cubagem: 0,2365 M³
Peso: 05 Kg
PRÉ PARTO
Eletrocardiógrafo Ecg 12 Canais Cardiocare 2000 –
Bionet: O melhor custo benefício de 12 canais
Fácil operação com apenas uma tecla
Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4
Impressora térmica de alta resolução
44
Economia de impressão, permite o uso de bobina
de fax. Interpretação do ecg e medidas complexas.
Interface para modem (transmissão e recepção do
ecg por fax) Software permite visualizar /arquivar /
imprimir em papel comum / e-mail
Detector fetal de mesa - Transdutor de alta
sensibilidade
Alto-falante de alta performance
Design ergonômico e compartimento para
transdutor
Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou
computador
Botão liga/desliga, controle de volume e
desligamento automático
Tela de LCD para visualização numérica do
45
batimento cardíaco fetal
Porta USB para transmissão de dados
Alimentação bivolt automático e através de baterias
recarregáveis com carregador integrado
Sensibilidade a partir da 10 – 12 semanas
Peso aproximado de 400 gramas
Desempenho FHR (faixa de medição) 50-240 bpm
Alimentação por Bateria recarregável e carregador
integrado
Garantia de 1 ano pelo fabricante
Equipamento de Ultrassom - O formador de feixe
enriquecido por eco permite o uso de sinais de eco
tradicionalmente negligenciados de feixes adjacentes
para formar um feixe de imagem mais fino e mais forte,
proporcionando uma melhor resolução de imagem "fora
de foco" e uma penetração mais profunda de imagem.
Com: PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) Imagem
harmônica purificada para uma melhor resolução de
contraste, proporcionando imagens mais nítidas com
46
excelente resolução e menos ruído. iBeam™ Permite o
uso de vários ângulos digitalizados para formar uma
única imagem, resultando em uma melhor resolução de
contraste e melhor visualização.
iClear™ Melhor qualidade de imagem com base na
detecção automática de estrutura · Bordas mais nítidas e
contínuas · Tecidos uniformes suaves · "Áreas livres de
eco" mais limpas Geração de imagens em 4D A
tecnologia de geração de imagens em 4D oferece uma

Unid.

5

R$ 8.326,65

R$ 41.633,25

Unid.

5

R$ 1.041,50

R$ 5.207,50

Unid.

2

R$ 130.614,28

R$ 261.228,56
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gama de ferramentas que ajudam a aproveitar todo o
potencial dos dados de volume. Com modos de
renderização ricos e o iPage (geração de imagem com
vários cortes), mais informações sobre o feto são
disponibilizadas, permitindo um diagnóstico mais
confiável. iPage™ Uma funcionalidade de visualização
parecida com a TC que exibe dados de volume em
diversas imagens em 2D paralelas para interpretar
efetivamente as estruturas anatômicas. Tela sensível ao
toque A tela inteligente de 10,4 polegadas sensível ao
toque e ao movimento permite que você faça mais do
que imagina. Seja ao navegar por imagens, alternar a
imagem de e para o monitor, aumentar/diminuir o zoom,
medir ou iniciar funções específicas definidas pelo
usuário com um movimento definido com a mão, o DC60 permite fazer muito mais e muito mais rápido. Smart
OB™ Medição automática dos parâmetros do feto: trace
e calcule o DBP, DOF, CC, CA e CF em um único clique
Smart-NT Rastreamento automático da extremidade da
cavidade do tubo com resultado de medição Dados
brutos Permite maior flexibilidade para o pósprocessamento das imagens armazenadas, incluindo
ajustes de parâmetros, adicionando comentários e
medições, permitindo o máximo de produtividade durante
a digitalização. iZoom™ Ganho visualização em tela
cheia imediata no clique de uma única tecla. iTouch™
Ganho imediato de otimização automática da imagem
em B, cores e modos PW no clique de uma única tecla.
MedTouch Agora, o tamanho e a distância física não são
mais obstáculo. Com o MedTouch, uma solução
centralizada que fornece a forma mais inteligente para
controlar o dispositivo de ultrassom, acesse os dados do
paciente e o software com tutorial embutido pelo
dispositivo inteligente operado via Android. MedSight O
DC-60 permite transferir as imagens clínicas e exibir em
seu dispositivo inteligente com iOS ou Android via
aplicativo interativo. Pode ser para a futura mãe que
deseja compartilhar as imagens do feto com sua família e
amigos. Pode ser para um treinamento ou uma
discussão com seus colegas sobre um caso raro. Agora
você pode levar os exames clínicos para qualquer lugar
que precisar com o MedSight. iStorage™ Transfere
imagens diretamente e apresenta ao PC via rede com e
sem fio. Ergonomia. Monitor LED de 17'' com ângulo
rotacional de 180° ·Tela de gestos sensível ao toque de
10.4'' com ângulo ajustável ·Painel de controle com altura
e rotação ajustáveis ·Aquecedor de gel ·Suporte do
transdutor de intracavidade dedicado ·Bateria embutida.
ENFERMARIA OBSTÉTRICA
Mesa Auxiliar Hospitalar 2 gavetas inox - Estrutura
tubular, com duas gavetas, tampo e prateleira,
47
totalmente em aço inox. Tamanho 60x70x80 com
rodízios
Escadinha 2 degraus inox 304 Escada Hospitalar 2
Degraus; - Estrutura em tubo de aço inox; - Piso em
48 aço inox revestido com borracha antiderrapante; Pés com ponteiras de borracha; - Dimensões
aproximadas: 390 x 540 x 330 mm; - Dimensões

Unid.

10

R$ 598,29

R$ 5.982,90

Unid.

10

R$ 215,97

R$ 2.159,70
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aproximadas do degraus: 390 x 200mm; Capacidade 140 Kg.
Cama Fawler, 2 Movimentos: Estrutura do estrado
construída em tubo 50x30x1,20, leito articulado em
chapa n°16 (1,50 mm), movimentos acionados
através de 2 manivelas escamoteáveis com cabo
em nylon. Sistema de acionamento dos movimentos
em tubos de 1 1/4"x1,20, suporte para soro em aço
inox e rodas de 4" (101,60 mm) sendo 2 com freios
- Dimensões do leito: 1,90x0,90 - Dimensões
externas: 1,96x0,90x0,70. Movimentos: cardíaco,
fawler, flexão, semi-fawler e sentado.
Colchão Para Cama Fawler D33: Confortável
-Impermeável e fácil de limpar
-Suporte de Peso até 100 Kg por pessoa
Revestimento: Courvin Azul Impermeável
Cadeira de rodas para banho inox 304: Apoio para
os braços e assento em plástico ergonômico; Apoio
para os pés rebatível com anti-tombo para maior
segurança. Sistema engate rápido pino click. Rodas
dianteiras e traseiras 6” maciças giratórias; Assento
Extra Removível e Almofadado; Estofamento do
encosto nylon; Conta com assento removível com
tampa; Estrutura em aço com pintura epóxi para
maior resistência; Totalmente desmontável;
Acompanha almofada estofada removível. Freios
nas 4 rodas; Apoio para os pés escamoteável;
Capacidade máxima de peso 150 Kg; Peso da
cadeira: 14 kg; Altura total: 109 cm; Largura total:
45 cm; Profundidade total: 55 cm; Peso: 9.72 kg
Poltrona Hospitalar Reclinável para Descanso- aço/
ferro pintado/ assento e encosto estofado courvin,
capacidade até 120kg/ reclinação acionamento
manual
Cortina Divisória De Leito Hospitalar: Efeito
permanente antimicrobiano e antifungo – não é
necessário adicionar produtos ao tecido; Não
propaga chamas; Reduz o risco de transferência de
bactérias; Efeito antimicrobiano certificada pelo The
Hohenstein Institute, com sede na Alemanha;
Resistente a todos os métodos de desinfecção;
Processo simples de lavagem. Permite ciclos de
lavagem a baixa temperatura garantindo economia
de água e energia. Alta resistência de luz através
da cortina; Cores resistentes e que não desbotam.
Não embolora. Não encolhe e não sofre
deformação; Certificado de flamabilidade para as
cortinas Bioactive; Os filamentos são livres de
substâncias tóxicas (certificado para Oekotex
Standard 100); Atende todas as importantes
normas internacionais de proteção de incêndio, por
exemplo: DIN 4102 Parte 1/B1; OENORM 3820/B1,
NF P 92501-7/M1; BS 5867, Parte 2 do tipo C; UNI
VF 8456 / I; 23721-27/M1 e UNE EN 1021 l Parte
Nebulizador Portátil: Acompanha Mascara adulto e
infantil; - Design moderno; - Compacto e de fácil
transporte; - Menos ruído que os nebulizadores /
inaladores tradicionais; - Tamanho ideal de

Unid.

10

R$ 9.706,00

R$ 97.060,00

Unid.

50

R$ 457,46

R$ 22.873,00

Unid.

3

R$ 1.118,16

R$ 3.354,48

Unid.

30

R$ 1.239,00

R$ 37.170,00

Unid.

30

R$ 311,32

R$ 9.339,60

Unid.

5

R$ 456,67

R$ 2.283,35
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partículas para um tratamento eficaz; - Possui
inalador bucal
Suporte Pra Soro Inox Com Rodízios altura
55
regulável, base pintada e haste em inox
AMBULATÓRIO
Cadeira de rodas adulto inox 304: Estrutura em aço
- Estrutura dobrável em x. - Assento e encosto em
nylon acolchoados. - Apoio de braços
escamoteável. - Apoio de pés removível com
56 regulagem de altura. - Possui pneus de borracha
macia anti-furo. - Possui protetores de roupa
integrado. - Punho bacteriostático. - Capacidade
máxima de peso: 100kg. - Largura do assento: 45,5
cm. - Pintura Eletroestática
Aparelho de pressão digital de braço: Memória para
armazenar até 30 medições.
Possui Indicador de Hipertensão.
57 Possui Detector de Movimento Corporal.
Possui Guia de Aplicação da Braçadeira.
Possui Tecnologia Intellisense.
Possui 1 ou 5 anos de Garantia.
Nebulizador de 04 saídas: É silencioso, bivolt e
automático. Portátil, projetado para atender
clínicas e hospitais. Funciona com 2 motores
de alto rendimento, proporcionando uma inalação
contínua e suave. Possui válvulas de 4 saídas que
podem ser utilizadas simultaneamente. Itens
Inclusos: 01 aparelho compressor; 04 máscaras
adulto; 04 máscaras infantil; 04 copos modelo turbo;
04 mangueiras de PVC c/ 1,5m c/ encaixe e rosca.
Características Técnicas Tensão: Bivolt
automático (127/220V); Frequência: 60Hz;
58
Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção
térmica: <150°C; Compressor: 150W ou 1/5CV;
Pressão máxima: >30 PSI; Estabilidade
mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de
nebulização: em torno de 15 min (para 5ml)
podendo variar dependendo do medicamento
utilizado; Tipo de proteção contra choque
elétrico: equipamento de Classe I; Grau de
proteção contra choque elétrico: parte aplicada
de tipo B; Grau de proteção contra penetração
nociva de água: IPX0.
Aparelho de Pressão analógico com estetoscópio:
CONJUNTO ESFIGMOMANÔMETRO E
ESTETOSCÓPIO CLINICO. Auscultador: Simples
Dimensões do auscultador: 13 x ø 47 mm
aproximado
Material do auscultador: Alumínio
Diafragma: Simples
59 Diâmetro do diafragma: 47 mm aproximado
Comprimento do tubo: 600 mm aproximado
Material do tubo: PVC
Diâmetro das hastes: 6 mm aproximado
Material das hastes: Alumínio
Dimensões das olivas: 17 x ø 11 mm aproximado
Material das olivas: Silicone
Peso: 215g aproximado

Unid.

30

R$ 241,50

R$ 7.245,00

Unid.

5

R$ 1.314,50

R$ 6.572,50

Unid.

5

R$ 191,86

R$ 959,30

Unid.

2

R$ 1.910,33

R$ 3.820,66

Unid.

20

R$ 149,17

R$ 2.983,40
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Aparelho de Pressão analógico com rodízio Possui:
Braçadeira tamanho adulto; Montagem em
Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios;
Possui compartimento para armazenamento
seguro do sistema de inflação; Escala ampla de
fácil leitura;
Livre de mercúrio; Verificado, calibrado e
aprovado pelo INMETRO; Equipamento
registrado na ANVISA
Pêra; Válvula de Deflação; Manômetro;
Braçadeira; Tubo Helicoidal; possui haste em
alumínio, é um produto livre de mercúrio, seu
visor claro permite fácil visualização, possui tubo
em espiral para as braçadeiras e compartimento
traseiro para armazenamento da braçadeira e
pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em
velcro.
Cadeira para coleta de sangue inox 304
Construído em tubos 7/8' pintados, tratamento
anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
Assento, Encosto e Braço frontal estofados em
espuma D23 com 7 cm de espessura, revestidos
em corano. Pés com ponteiras plásticas;
Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m Suporta até 150
Kg

SALA DE CURATIVO
Foco auxiliar de led: om haste superior flexível e
cromada e pedestal com haste inferior pintada com
04 rodízios proporcionando maior sustentação e
segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a
250° C de alta resistência. Altura variável entre 90
cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada
led. Iluminação de 15.000 lux. (Distância de 500
mm). Transformador de energia com chave seletora
62 de tensão, possibilitando ao usuário determinar ao
equipamento ser alimentado pela tensão 127 v/220
v 50/60HZ, conforme sua rede elétrica local.
Sistema de iluminação com lâmpada led.
Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v,
50/60 Hz. Altura variável entre 90 cm e 164 cm.
Iluminância de 15.000 lux (Distância de 500 mm)
Normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2
Peso líquido: 5,000Kg.
EMERGÊNCIA
Otoscópio Com Luz de Led; Iluminação
branca e de alto brilho, com excelente
nitidez da imagem; - Leve, compacto e
ergonômico, oferece alta performance e
maior resistência; - Conexão para pera de
insuflação, possibilita avaliar a mobilidade
da membrana timpânica (pera opcional
63
não inclusa); - Espéculos disponíveis em
diversos tamanhos e modelos; - Cabo em
metal com revestimento termoplástico
reforçado; - Possui conveniente clip que
proporciona desligamento automático ao
ser fixado no bolso; - Acionamento através
de botão liga/desliga integrado; -

Unid.

10

R$ 583,10

R$ 5.831,00

Unid.

4

R$ 630,85

R$ 2.523,40

Unid.

1

R$ 640,33

R$ 640,33

Unid.

3

R$ 328,23

R$ 984,69
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68

Alimentação através de 2 pilhas alcalinas
tipo AA; - Cabo compatível com todas as
cabeças Omni 3000; - Não contém látex.
Balança Médica Antropométrica Digital; Fonte de
alimentação externa; Cor: Grafite; Material: Aço
carbono; Pintura: Epóxi pó; Acabamento:
Esmerado; Material da bandeja: Aço carbono;
Material dos pés: Borracha; Possui proteção para
cargas: Sim; Estadiômetro: Até 2040 m com divisão
de 0,5 cm; Pesagem - Capacidade x Divisão: 200
Kg x 50 g; Display / Visor: LED Vermelho de alto
brilho; Display de peso: 5 Dígitos (Até 999,99);
Teclado: 4 Teclas de fácil digitação; Tensão:
110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% Fonte externa; Função: Liga / Desliga / Tara / Zero;
Altura da coluna: 120 cm; Antropometria: Altura
máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm;
Frequência da rede elétrica: 50/60 Hz; Consumo
máximo: 15 W; Temperatura de operação: De 0C a
40C; Inmetro: Modelo aprovado pela Portaria
162/04; Dimensão da plataforma: 40 x 40 x 33 cm
(CxLxA); Dimensão do indicador: 15 x 17 x 7 cm
(CxLxA);
Balança Antropométrica Pesar Medir Bebês;
Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g; Concha
anatômica em polipropileno com medida 540 x 290
mm injetada em material anti-germes; Gabinete em
Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2
mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna
em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica;
Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa
90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função
TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;
Carrinho de Parada – Emergência Hospitalar;
Pintura epóxi - 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo
02 com freios e giro de 360° graus. - Chapas de
aço, revestida de pintura epóxi - 03 gavetas sendo:
01 com 21 divisões para medicamentos e 02 para
uso geral - Trava nas gavetas - Porta basculante Mesa superior em aço inox
- 01 Tábua para massagem cardíaca - Suporte para
cilindro de oxigênio - Suporte para soro - Suporte
cardioversor ou desfibrilador - Tomada elétrica
Desfibrilador Externo Automático (DEA) - tipo
bifásico / possui pás internas.
Laringoscópio adulto; Cabo em metal 2.5V para
Laringoscópio Convencional Médio: Cabo em
metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Cabo
com superfície recartilhada, melhor aderência e
segurança. Abertura na base do cabo, permite
utilizar bateria recarregável. Alimentação por pilhas
alcalinas ou bateria recarregável. Esterilizável e
autolavável. Lâmina de Laringoscópio
convencional; - As arestas arredondadas da lâmina
de Macintosh reduzem o risco de lesão; Autolaváveis até 134ºC cerca de 4.000 vezes.
Nenhum efeito adverso no uso de ETO,

Unid.

3

R$ 1.607,50

R$ 4.822,50

Unid.

5

R$ 919,26

R$ 4.596,30

Unid.

2

R$ 2.250,00

R$ 4.500,00

Unid.

2

R$ 11.000,00

R$ 22.000,00

Unid.

5

R$ 1.133,66

R$ 5.668,30
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autolavagem a vapor; - Acompanha lâmpada.
Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal; - Lâmina
Macintosh Curva nº1 Infantil; - Lâmina Macintosh
Curva nº2 Criança; - Lâmina Macintosh Curva nº3
Adulto Médio; - Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto
Grande; - Lâmina Macintosh Curva nº5 Adulto
Grande.
Reanimador Manual (Ambu Adulto) com
69 reservatório/material de confecção
silicone/aplicação infantil/válvula unidirecional.
Umidificador para ar comprimido 250ml Tampa e
70 porca injetadas (padrão ABNT) com conector de
metal. Frasco com nível de mínimo e máximo.
Umidificador para oxigênio frasco 250ml Tampa e
porca injetados na cor do gás, frasco de PVC 250
ml com nível mínimo e máximo. Sistema difusor por
onde passa o fluxo determinado no fluxômetro, que
faz com que a água borbulhe e pequenas partículas
71
desprendam-se misturando-se ao oxigênio ou ar
comprimido e saindo do frasco. Acompanha tampa
injetada e borboleta injetada c/ enxerto em metal
(padrão ABNT), frasco em PVC de 250 ml com
boca larga nível mín. e máx.
LIXEIRA
Carro Coletor Com Tampa, 2 (Duas) Rodas Em
Polipropileno, Capacidade 240 Litros, São indicados
para coleta urbana, coleta seletiva, resíduos
industriais e hospitalares, para empresas de coleta,
shoppings, condomínios, escolas, universidades,
estabelecimentos comercias, industriais e
72
residências. Cores: Branco, Preto, Cinza, Marrom,
Amarelo, Azul, Laranja, Vermelho e Verde.
CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS: Dimensões:
59,5cm x 74,5cm x 100cm (LxCxA). Capacidade:
240 litros. Capacidade de carga: 96kg. Peso:
12,7kg
Litros Container de Lixo Hospitalar 500 Litros;
Fabricado em Polietileno de Alta ou Média
Densidade (PEAD ou PEMD); Resistentes ao
impacto e à tração; Possui proteção contra raios UV
e aditivo antioxidante; Rodas de borracha maciça
com núcleo de polipropileno; Atende a norma
73 europeia UNE EN 840. Coleta urbana e seletiva;
Shoppings e condomínios; Resíduos industriais e
hospitalares. MODELO: Container 500 litros.
DESCRIÇÃO: container de Plástico 500L, S/ Pedal
+ Rodas 150mm + Dreno. LARGURA:
710mm, ALTURA 1112mm, COMPRIMENTO
1380mm, PESO 30Kg
Suporte e caixa coletora de material perfuro
cortantes 20 litros: confeccionado em aço com
acabamento em pintura epóxi; -Para maior
facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma
74 distância de, no mínimo, 1,20 m do chão; -Manter à
temperatura ambiente e limpo. Nas condições de
estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; Mantenha o suporte sempre limpo para evitar
contaminações; -Produto livre de manutenção; -

Unid.

5

R$ 221,67

R$ 1.108,35

Unid.

10

R$ 37,11

R$ 371,10

Unid.

10

R$ 28,31

R$ 283,10

Unid.

2

R$ 485,71

R$ 971,42

Unid.

5

R$ 1.568,21

R$ 7.841,05

Unid.

10

R$ 167,39

R$ 1.673,90
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Produto pode ser fixado na parede ou usado na
bancada. Não estéril;
Cor: amarelo;
Descartável e de uso único;
Material e composição: Coletor (papelão ondulado);
Sacola de revestimento (polietileno); Fundo
(papelão rígido); Cinta interna (papelão rígido);
Bandeja interna (papelão ondulado).
Validade: 5 anos.
Embalagem: Caixa com 20 unidades.
- 20L medida: 305x245x310 20L: 12,4kg.
SALA DE RAIO X
Nobreak 3 Kva para Cr Digital - para uso em
radiologia geral; Potência: 3KVA / 3000VA; Baterias
internas inclusas; Tensão de Entrada; Tensão de
entrada nominal: Bivolt; Tensão de Saída; Tensão
de saída: Bivolt; Baterias
06 x 7Ah internas; Possibilidade de expansão de
autonomia com módulo opcional; Especificações
75 Físicas
Temperatura: Ambiente de operação: 0º a 40ºC;
Ambiente de armazenamento: -3 a 65ºC;
Recomendada: 20º a 30ºC; Umidade: 0 a 90% sem
condensação; Recomendada: 45 a 55%; Nível de
ruído: 40dB a 65dB 1 metro de distância; Eficiência;
Modo Normal: 88.0%
Modo ECO: 93.0%; Modo Bateria: 87.0%
Raio-X 600 Ma 125Kv; Ampola de ânodo giratório
com capacidade para até 500 mA / 125Kv, de 02
focos sendo o foco fino de 1,0mm – 20 KW e o foco
grosso de 2,0mm – 50 KW, angulação de 17,5º,
inserida em cúpula tubular, fundida em alumínio
revestida de chumbo de 3 mm, com diafragma de
76
néopreme para acomodação do expansor,
totalmente protegida contra radiação, imersa em
óleo mineral especial com isolação para 50 KV/mm,
com proteção contra superaquecimento. Tratada e
pintada eletrostaticamente. Acompanha mesa
Bucky fixa. Pçeso 90kg, Dimensões 100x90x200cm
SALA MAMOGRAFIA
Mamógrafo Digital: Mamógrafo digital com
detector integrado (DR) com tecnologia de
conversão direta de aquisição da imagem
por um detector de tela plana de selênio
amorfo (a-Se). Equipamento preparado para
futura inserção do opcional de tomossíntese
mamária. Movimentos isocêntricos de +/ 190°, gerador de alta freqüência, multipulso,
microprocessado, anodo giratório de
77
tungstênio. Capacidade de armazenamento
térmico do anodo de 300.000 hu.
Capacidade de armazenamento térmico do
tubo de 500.000 hu. Faixa de kV: 22 a 49 kV
em incrementos de 1 kV. Distância foco filme
de 65 cm, dispositivo de compressão da
mama motorizada e automática,
descompressão automática ou manual da
mama; janela de berílio, pontos focais de 0,3

Unid.

1

R$ 5.909,65

R$ 5.909,65

Unid.

1

R$ 132.330,00

R$ 132.330,00

Unid.

1

R$ 628.663,33

R$ 628.663,33
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mm para incidências de rotina e 0,1 mm para
magnificação, controle automático de
exposição (modos de operação: automáticos,
semi automáticos e manual) e protocolos
com respostas automáticas otimizadas para
mamografia digital: possui alvo rotativo
(anodo) de Tungstênio (W ) e filtros de Ródio
(Rh) e Alumínio (Al). Área ativada do detetor
de 24 x 30cm. Colimação automática de
acordo com o tamanho do compressor. Este
equipamento possibilita o exame de
pacientes nas posições: em pé, sentados ou
em decúbito. Acurácia da tensão o tubo:
desvio máximo de 1 kV. Tamanho do pixel de
50 micro metros, profundidade do bit: 14
bits.Os seguintes acessórios acompanha m
este equipamento: bucky com grade,
compressor 24 x 30 cm, plataforma de
magnificação de fator 1,8, compressor para
magnificação, compressor localizador de
detalhe (spot) para magnificação,
compressor localizador de detalhe (spot),
dispositivo de proteção facial, vidro
plumbífero com 0,5mm Pb, pedal com dupla
função (compressor e braço em C) e fantoma
dedicado para o controle de qualidade de
mamografia digital (com registro na Anvisa).
Estação de aquisição com monitor de 2
Mega Pixel, com teclado, monitor e
computador compatíveis.Software dedicado
a revisão de imagens de mamogr afia, com
monitor dual de 5MP registrado na ANVISA,
com todos os recursos disponíveis para o
processamento e manipulação dos
parâmetros de imagem, como: zoom,
medidas de distância, rotação de imagem e
função espelho, ajuste de brilho e contraste,
configuração de protocolos de leitura,
inversão de imagem, anotações de texto,
densidade e exibição automática de imagem
de acordo com a projeção. Possui teclado
funcional com as principais ferramentas de
manipulação do sistema.
CR Digital - Raio X e Mamo: Sem fio: Bateria
recarregável Leve e Compacto: 1,8 Kg; Com
simples toque é fácil programar; Tipo de exposição:
Molar, Inciso e Canino; Filme ou Sensor Digital: Características; Painel LCD Moderno. Uso de
braço opcional, vendido separadamente. Potência
de entrada: 600 W.
60 kV +/-5%. Arco Vidro Plumblifero protege contra
a radiação secundária. Tempo de exposição:
controlado pelo cliente. Chave de Voltagem: 22.2V.
Tamanho: 135 (L) ×250 (C) ×175 (A) mm;
Movimentos livres. A bateria totalmente
carregada permite tirar até 100 disparos,
dependendo do tempo de exposição do
equipamento, por exemplo se usado a 0,50

Unid.

1

R$ 228.067,57

R$ 228.067,57
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segundos, pode alcançar até 500 disparos. O
tempo de vida útil da bateria, em média é de 1 ano
e meio a 2 anos se for usado conforme
especificações do manual. A troca da bateria é
realizada pela assistência técnica MICRO IMAGEM
que oferece 01 ano de garantia do equipamento.
Sob registro da Anvisa 80840260002 é capaz de
operar dentro dos parâmetros; Principais
Vantagens: - Leve peso e tamanho compacto. Alta frequência de raio-x. - Microprocessador e
circuitos especializados que monitora precisamente
as técnicas de exposição. - Painel de fácil
visualização. - Configuração de exposição de raio-x
simples e fácil. - Pré programação do tempo de
exposição torna a operação rápida e fácil. Proteção de vidro externa para proteger o operador
e o paciente da dispersão de radiação. - Tecnologia
de emissão com potência constante (redução da
dosagem de radiação comparada aos raios-x
convencionais).
Visor Plumbífero 1.0 Mmpb: Vidro é multi-laminado,
usado em sala de exames como Raio-X,
Tomografia, Hemodinâmica, podendo ser colocado
79 em visor ou portas.Com este vidro o técnico poderá
acompanhar os exames por uma área protegida de
radiação, os feixes não entrarão em contato neste
ambiente.
Visor Plumbífero 1.0 Mmpb: Vidro é multi-laminado,
usado em sala de exames como Raio-X,
Tomografia, Hemodinâmica, podendo ser colocado
80 em visor ou portas.Com este vidro o técnico poderá
acompanhar os exames por uma área protegida de
radiação, os feixes não entrarão em contato neste
ambiente.
SALA DE ESTERILIZAÇÃO
Autoclave Horizontal 168 litros 380v: Autoclave
Projetado e construído para ser usado em hospitais,
clínicas médicas, casas de saúde, ambulatórios,
entre outros, para esterilização e secagem de
material geral e instrumentos médicos. Acompanha
manual do usuário (instalação, operação e
manutenção) e manual do comando do
equipamento, relatório de testes hidrostático da
câmara e gerador de vapor, prontuário da câmara e
gerador de vapor. Equipamento de procedência
nacional, registrado no Ministério da Saúde
81 (ANVISA), fabricado de acordo com normas ABNT
NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, EN285, ABNT
NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2,
Boas Práticas de Fabricação e controle da ANVISA
(RDC 16), Requisitos de Boas Práticas para o
Processamento de Produtos para Saúde (RDC15),
ASME VIII - Div. I, atende norma regulamentadora
NR-13. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
EQUIPAMENTO: Tensão: 220 V OU 380V Trifásico
Funcionamento: Através de gerador elétrico
acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP
220/380V 60Hz trifásica; Instrumentos: Mano

Unid.

1

R$ 1.690,00

R$ 1.690,00

Unid.

2

R$ 6.091,58

R$ 12.183,16

Unid.

1

R$ 131.816,67

R$ 131.816,67
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vacuômetro indicativo para pressão e vácuo na
câmara interna; Instrumentos: Manômetro indicativo
para pressão na câmara externa (jaqueta) e
gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de
temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos:
Dois transmissores de pressão. OMANDO:
Controle feito através de CLP (Controlador Lógico
Programável) com IHM Touch SCreen. Possui 20
programas de esterilização configuráveis + Cálculo
de F0. Programas tais como pacotes, instrumentais,
termo sensíveis, líquidos, flash e teste de Bowie
Dick e teste de estanqueidade (Leak Test), entre
outros. Possibilita a configuração da temperatura de
trabalho de 90 a 135C e tempo de esterilização e
secagem de até 99 minutos cada. Com tela colorida
de 4.3, que além de todas as informações do
processo permite a visualização da curva gráfica
das fases do ciclo e opcionalmente pode ser
fornecido com software supervisório para
comunicação da autoclave com computador.
Possibilita a comunicação serial RS-232 para
Impressora (opcional), possibilitando registro e
impressão dos dados de cada ciclo realizado.
Contém canais de entradas analógicas e digitais e
canais de saídas analógicas e digitais. Extensão
com canais de entrada para sensor
PT-100 e extensão mista com e entradas e saídas
digitais. Possibilidade de visualização dos
parâmetros do ciclo selecionado, fases do ciclo
programado mediante senha, operação em
processo, mensagens
operacionais e de segurança, pressão do gerador
de vapor, pressão da câmara externa, vácuo e
pressão da câmara interna e temperatura dos
sensores. Possui porta de comunicação RS-232 e
RS485 incorporadas e suporta redes Ethernet,
DeviceNet, CANopen sendo possível trabalhar
flexivelmente com equipamentos e dispositivos
periféricos. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E
CONTROLE: Os instrumentos de medição e
controle estão dispostos em um painel contendo:
Chave liga-desliga com indicação luminosa;
Manômetro indicativo da pressão no gerador de
vapor; Mano vacuômetro indicativo de pressão e
vácuo na câmara interna; Botão de emergência
para desligamento total do equipamento e
despressurização rápida do gerador; CÂMARAS:
Câmara interna fabricada em aço inoxidável AISI
304L, com acabamento polido sanitário brilhante,
utilizada para a acomodação, esterilização e
secagem dos materiais e câmara externa fabricada
em aço inoxidável AISI 304. Testadas
hidrostaticamente conforme norma NR 13. Possui
isolação térmica, através de camadas de lã de
rocha aluminizada, e revestimento externo com
chapas galvanizadas para evitar perda de calor e
aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de
ponto de tomada de temperatura e validação.
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FECHAMENTO: Uma porta construída em aço
inoxidável, com isolamento térmico, sendo seu
movimento ascendente e descendente vertical, tipo
guilhotina (deslizante), fechamento e travamento
automáticos por sistema de pistão pneumático.
Acionamento das vedações das portas por injeção
de ar comprimido (fornecido pelo cliente), com
anéis de borracha de silicone. SISTEMAS DE
SEGURANÇA: Sistema de segurança que impede a
abertura da porta quando o equipamento estiver
pressurizado; Sensor anti-esmagamento (opcional);
Válvulas de segurança para alívio imediato na
câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite
máximo de trabalho; Válvula manual, para descarga
total do vapor e pressão em caso de emergência;
Pressostato de segurança e controle na câmara
externa e câmara interna; Controle de nível de
eletrodos, para controle da energia elétrica nas
resistências conforme o nível de água, protegendoas contra queima; Registro de agulha acoplado à
câmara interna para descompressão lenta e
eliminação da umidade; Registro de controle de
vazão entre a câmara interna e externa para
controle da injeção de vapor nos testes de Bowie
Dick; FUNCIONAMENTO: Através de gerador de
vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em
aço inoxidável AISI 304. Abastecido
automaticamente por meio de bomba de água, com
funcionamento elétrico feito através de resistências
acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou bóia
para controlar o nível de água e cortar a corrente
elétrica no caso de obstrução do fornecimento de
água, protegendo as resistências contra queima.
Externamente revestido com camadas de lã de
rocha aluminizada e revestimento externo com
chapas galvanizadas para evitar perda de calor e
aquecimento do ambiente de trabalho. Sistema de
Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para
processar as operações de pré-vácuo e secagem,
por extração da umidade dos materiais
esterilizados. ABASTECIMENTO: Dotado de uma
bomba de água para abastecer automaticamente o
gerador de vapor antes ou durante os ciclos de
esterilização, com potência capaz de abastecê-lo
mesmo quando pressurizado. Instalação: Instalação
por conta e responsabilidade do cliente.
ACESSORIOS INCLUSOS IMPRESSORA SERIAL
TERMICA; Impressora serial térmica, para registro
das informações do ciclo selecionado. Qtde: 1,00 Unidade: PC CARRO INTERNO Carro interno de
carga em aço inoxidável, com prateleira em
tamanho compatível com a câmara interna. Qtde:
1,00 - Unidade: PC CARRO EXTERNO Carro
externo, fabricado em aço carbono, com rodízios,
para transporte do carro interno. Qtde: 1,00 Unidade
TOTAL

R$ 2.184.348,07
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1.1.1.
Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e demais
secretarias.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.
2.1.A aquisição pretendida justifica-se na medida indispensável à consecução das atividades,
necessário a atender as demandas de solicitações da rede municipal de ensino do
Município de Nina Rodrigues/MA.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.
3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo
único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão
definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao
princípio da padronização usual existente no mercado.
4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (Cinco) dias, em conformidade com o este
Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal
demandante, O local de entrega será acordado com a secretaria demandante.
4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de até 02 (DOIS) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
5.1.São obrigações da Contratante:
5.1.1.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
5.1.4.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
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5.1.5.
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e
prazo de validade;
6.1.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3.
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4.
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.1.5.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6.1.6.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO.
7.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto desta licitação.
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
8.1. 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.
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em cor
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
10. DO PAGAMENTO.
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta)dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1.
Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos
sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.
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10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de
habilitação.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,______________ / UF16438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = 0,______________ / UF16438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual =
6%
365
11. DO REAJUSTE.
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
11.1.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justificadas:
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
13.1.1.
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
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13.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3.

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5.

Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1.
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
13.2.2.
O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste
certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art.
Nº 86, da Lei Nº 8666/93;
13.2.3.
Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
13.2.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5.
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;
13.2.6.
Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura
Municipal de Nina Rodrigues/MA, pelo prazo de até cinco anos;
13.2.6.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
13.2.7.
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;
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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13.4.1.
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2.

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3.
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.5. 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, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.6.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
15 (QUINZE) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
13.8. 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.
13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
sem a participação de agente público.
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgão Oficial de Imprensa do
Município.
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14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
14.1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.184.348,07 (Dois milhões, cento e
oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos).
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
23.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na
classificação abaixo:
SAÚDE
02 – PODER EXECUTIVO;
02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10 – SAÚDE;
10.301 – ATENÇÃO BÁSICA;
10.301.0150 – GESTÃO DE SAÚDE;
10.122.0150.2020.000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE;
10.301.0150.2025.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE;
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.
Nina Rodrigues/MA, 28 de Outubro de 2021.

Jorge Fonseca de Oliveira Neto
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021
SESSÃO PÚBLICA: 12/11/2021, ÀS 14h:00 MIN (nove horas).
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE NINA RODRIGUES/MA
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
E-MAIL:
TELEFONE:
FAX:
CONTATO DA LICITANTE:
TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:
VALOR
ITE
MARC QUAN UNIDA
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
NS
A
T.
DE
R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:

VALOR
TOTAL R$

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA
E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS,
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM
TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS
ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO
COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE
PROCESSO.
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
_______________/UF,
E
AINDA
CÔNJUGE,
COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO
COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO
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RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU
DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO Nº 363, CENTRO, CEP:
59.390-000, _______________/UF TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB
PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
LOCAL E DATA
_____________________________________
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES
CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS,
NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU
VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

_____________________,PORTADOR DO RG_______________,ABAIXO ASSINADO, NA
QUALIDADE
DE
RESPONSÁVEL
LEGAL
DA
PROPONENTE,___________________,CNPJ___________________,DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA
A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS
PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O
FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADEDA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E
ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES
SUBSEQUENTES.

________________EM,___DE_________DE 2021.

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF)
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA
FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO
EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU
INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ ( )1.

...............................
(DATA)

.................................
(REPRESENTANTE LEGAL)

1

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA
LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N°
012/2021-SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O
CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP,
POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP, 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 DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRPQUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA
REFERIDA LICITAÇÃO;
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP,
ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
DAS PROPOSTAS; E
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO
E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.
.................., ..... DE .......... DE 2021.
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO
REPRESENTADO PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA,
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA
DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES
DESTA, SER:
( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E
ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS
POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO §
4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00
E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
OBSERVAÇÕES:
 ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE
ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006;
 A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº
123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: ______
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº................................., POR
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR .....................................,
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ...................... E DO CPF Nº.......................,
DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _______________ /UF OU DE
QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO
EM LICITAÇÃO E/OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM
COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E/OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

________________EM,___DE_________DE2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021

A
...........................................................(RAZÃO
SOCIAL
DA
EMPRESA),
CNPJ
Nº.........................,
LOCALIZADA
À
...........................................,
DECLARA,
EM
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS
PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL
DE NINA RODRIGUES/MA– PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021-SRP

........, ......... DE ................... DE 2021.

_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
SRP - 12/2021-SRP.
O(A) Secretaria Municipal de Saúde, com sede no (a) ......, de DE NINA RODRIGUES-MA,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Secretário de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, Sr, XXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF Nº________, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 12/2021-SRP, publicada, processo administrativo n.º 215/2021, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa
para aquisição de equipamentos hospitalares de análises clínicas, centro cirúrgico e
lavanderia para atender as necessidades do Hospital Municipal Prefeita Madalena
Braga de Nina Rodrigues/MA, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº 12/2021-SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL:
ITENS

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

TEL.: ( )
VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL

VALOR TOTAL:
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1
O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições/serviços do
respectivo objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
3.2
- Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
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3.3
- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento/serviço, não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
3.4
- Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento/serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2.
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
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5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1.
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2.
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3.
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE
PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E
JUSTIFICADOS:
5.9.1.

Por razão de interesse público; ou

5.9.2.

O pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS.
7.1. As condições gerais do fornecimento/aquisição, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL.
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7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.
7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
XXXXXXXXXXXXXXXX,___de_________de 2021
Representante legal do órgão gerenciador
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../....,
QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O(A).......................................................... E A EMPRESA
.............................................................
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
...............................por
intermédio
do(a)
....................................
(órgão)
contratante),
com
sede
no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a)
no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a)Secretário(a)
Municipal, Sr(a).........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF 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 .............................. e em observância às
disposições 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão N°
012/2021-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
1.1. O objeto do presente REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE ANÁLISES
CLÍNICAS, CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITA MADALENA BRAGA DE NINA RODRIGUES/MA,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL:
ITENS
VALOR TOTAL:

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

TEL.: ( )
VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de
Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em __/__/____.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. 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 da União, para o exercício de 20...., na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE.
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
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9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do
Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.
13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
14.2. 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.
14.3. 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.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. 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 federais 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.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande/MA para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
XXXXXXX/UF, .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

