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EDITAL 

 

                                           RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL   

  PREGÃO PRESENCIAL - N°.027/2019-PMP 

     Processo Administrativo nº. 027/2019-PMP  

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________  

NOME FANTASIA:_______________________________________________  

CNPJ:___________________________________________________________   

ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________  

E-MAIL: _________________________________________________________   
TELEFONE: ( )____________________________________________________   
NOME P/ CONTATO:______________________________________________   

  
Recebemos, por intermédio de acesso à página www.tcm.pa.gov.br ou retirada 

presencial, nesta data, cópia do instrumento convocatório e dos anexos da licitação 
acima identificada.   

    

Local, __________de_______________________ de 2019  

  

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de PLACAS e 

essa empresa, solicito preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 

Permanente de Licitação por meio do e-mail: pmplacaslici@gmail.com até um dia antes 

da abertura do certame licitatório. A não remessa do recibo exime-nos da comunicação 

de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório.  
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EDITAL  

                                              PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019-PMP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019 

  

O MUNICÍPIO DE PLACAS–PA por intermédio de seu Pregoeiro Sr. Robson Caetano Miranda 

Coelho e Equipe de Apoio devidamente designados pela PORTARIA Nº 013/2019-

PMP/GP, do dia 01 de julho de 2019, tornam público para conhecimento de quem possa 

interessar que realizará licitação na modalidade PREGÃO de modo PRESENCIAL, com 

execução indireta, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nas condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, e em conformidade com a legislação vigente.  

  

O procedimento licitatório obedecerá a Lei federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 

8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Complementar Federal 147 de 07 

de agosto de 2014, Lei Federal Nº 12.846/2013, Lei Federal Nº 8.078/1990 e Decretos 

Federal n° 3.555/2000, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e 

seus Anexos.  

  

LOCAL: Prédio sede da Prefeitura Municipal de PLACAS, sito a Rua Olavo Bilac, s/nº, 

Centro, PLACAS-PA, CEP: 68.138-000.   

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele 

faz parte integrante.   

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

pelo Pregoeiro no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame.   

A sessão de processamento do Pregão será no dia 24/07/2019, às 09:00h; hora local, e 

será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de apoio designados pela 

Portaria Nº 013/2019-PMP/GP 

  

1 - DO OBJETO  

1.1 - A presente Licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES, PARA UNIDADE DE 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, conforme proposta n° 12566342000/1170-08 – 

Ministério da Saúde, e especificações e quantitativos expressos claro e sucintamente no 

anexo I deste edital:  

1.2 Este edital possui como base as decisões e informações constantes nos autos do 

Processo Administrativo n° 027/2019-PMP.  
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2 - DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Poderão participar desta licitação qualquer interessado credenciado ou não na 

Prefeitura Municipal de PLACAS, observada a necessária qualificação, a pertinência da 

atividade empresarial com o objeto desta licitação, o atendimento às condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

2.2 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução 

de serviços destes decorrente às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos 

incisos I, II e III, do art. 9º, da Lei 8.666/93, notadamente:  

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de 

PLACAS;  

b) Os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

PLACAS–CPL, a estes equiparados o pregoeiro e equipe de apoio;     

c) Empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu 

sensu ou dirigentes da Prefeitura Municipal de PLACAS/PA.  

d) Empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham 

sido aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93.  

e) Consórcios de empresas.  

    

f) Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por 

qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, 

estadual ou Municipal;  

2.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  

2.4. A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, 

sujeitá-lo-á às penalidades cíveis e criminais cabíveis.  

  

  

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

3.1. A “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” deverão ser 

entregues,  

Separadamente, em envelopes lacrados, identificados com o nome do órgão, nome da 

licitante e número do Edital, e título identificando o seu conteúdo na forma indicada 

abaixo:  
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ENVELOPE N°1- PROPOSTA COMERCIAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019-PMP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

  

 

ENVELOPE N° 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019-PMP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

  

3.2. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e 

Habilitação) poderão ser apresentados em cópia simples, nesse caso os originais 

deverão ser apresentados para autenticação do pregoeiro ou servidor integrante da 

equipe de apoio preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão pública 

ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, 

com exceção os extraídos pela Internet, que poderão ser apresentados sem 

qualquer autenticação.  

4. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N° 01)  

4.1. O ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta de preço 

(Anexo II), em 01 (uma) via, elaborada em papel timbrado do licitante, sendo numerada 

sequencialmente, datada e assinada a última folha e rubricadas as demais, pelo seu 

representante legal, devidamente identificado e qualificado, devendo a proposta ser 

datilografada ou editorada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou espaços em branco, 

redigida em conformidade com edital e seus anexos.   

4.2. No valor global da proposta deverá estar considerando inclusas todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer 

natureza), e ser indicado ao final em algarismo e por extenso, calculados com duas 

casas decimais após a vírgula.  

4.4. A proposta comercial deverá ser elaborada conforme a minuta do anexo II, quando 

a sequência dos itens, subtotais, quantitativos, indicação de preço por item unidade e 

total totalizando o preço global da proposta;  

4.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão 

pública.  

4.5.1 A não apresentação da PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (ANEXO XI) constante 

deste subitem acarretará o impedimento do licitante participar do PREGÃO, podendo ser 

utilizado o Modelo do Anexo XI deste Edital.  

  

4.2.5. O Anexo XI por se tratar de um arquivo Excel deverá ser solicitado via e-mail 

(pmplacaslici@gmail.com).  

 

4.6. As condições e forma de pagamento, em consonância com os prazos estipulados no 

Item 11 deste Edital;  
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4.7. O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade, 

os tributos e taxas, encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas 

administrativas, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as demais 

despesas diretas e indiretas.  

4.8. Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir quaisquer 

modificações ou anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes.  

4.9. Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a 

assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

4.10. Em nenhuma hipótese, a Administração Pública aceitará arcar com 

responsabilidade solidária relativa a qualquer despesa não expressamente 

discriminada no Contrato.  

  

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):  

O Envelope nº 2 deverá conter os documentos a seguir relacionados:  

5.1. Declarações Múltiplas (Anexo VI).  

5.2. Declaração de Ausência de Impedimento à Participar de Licitação (Anexo VIII).  

  

5.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

5.3.1. Certificado de Registro Cadastral, no caso de Microempreendedor Individual - MEI;  

5.3.2. Requerimento de empresário, no caso de empresário individual;  

5.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado 

no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

5.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;  

  

5.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL  

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

5.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do certame 

(FIC);  

5.4.3. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

que atualmente inclui a regularidade junto ao INSS;  

5.4.2. Certidões de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não 

Tributária), da sede da licitante;  

5.4.3. Certidões de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;  

5.4.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF;  

5.4.5. Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT.  
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5.4.6 DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS ÀS EPP E ME (LC 123/06) e (LC 147/14):  

5.4.3.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo havendo alguma restrição de 

natureza fiscal.  

5.4.3.2. Havendo alguma restrição de natureza fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o 

proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da restrição apontada e 

obtenção de certidões e imediato entrega ao Pregoeiro;  

5.4.3.3. A não regularização da restrição apontada, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Art. 81 da Lei nº 8.666/993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  

  

 

 

5.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  

5.4.1- Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

  

5.4.2- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

  

5.4.3- Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

mediante fornecimento de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado; 

 

5.4.4- Declaração de adimplência, expedida pela Secretaria municipal de saúde, 

declarando que a empresa não tem inadimplência em relação à inexecução de 

licitação ou de contrato com a Secretaria Municipal de Saúde Placas. 

 

5.4.5 - Para o material hospitalar a licitante deverá apresentar Autorização de 

funcionamento acompanhado de publicação de sua concessão expedida pela 

ANVISA/Ministério da Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

 

6- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

6.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM em todo caso deve-se 

atender as especificações constantes do Anexo I deste Edital.   

  

7- DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO  

  

7.1. – DO CREDENCIAMENTO:  
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7.1.1. No horário fixado para início da sessão pública o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

darão início aos trabalhos e convidarão os representantes das proponentes presentes 

para procederem seus respectivos credenciamentos, segundo os seguintes parâmetros:     

7.1.2. Os representantes das interessadas em participar deste certame deverão 

apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:  

7.1.2.1. Sendo sócio ou proprietário o original de documento de identificação oficial com 

foto.  

7.1.2.2. Sendo preposto ou procurador: 1) Procuração mediante instrumento público ou 

particular com firma reconhecida, ou outro documento que comprove os 

necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente; 2) O original de 

documento de identificação oficial com foto.  

7.1.5. Além do fixado no subitem 7.1.2.1 ou 7.1.2.2, sendo sócio ou preposto/procurador, 

dever-se-á apresentar em original ou cópia autenticada:      

a) Certificado de Registro Cadastral, no caso de microempreendedor individual (MEI);  

b) Requerimento de empresário, no caso de empresário;  

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

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no 

órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício;  

e) Declaração de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação (Anexo III);  

f) Declaração de que enquadra-se na condição de microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) (Anexo V), sob pena de não aplicação dos benefícios 

concedidos as ME e EPP pela Lei Complementar Nº 123/2006.     

7.1.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em conformidade com o item 

3.2 deste edital.  

7.1.7. No credenciamento os documentos deverão ser entregues FORA DE ENVELOPES.  

7.1.8. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos 

os efeitos por sua representada.  

7.1.9. É vedado a uma pessoa física representar mais de uma licitante interessada, sob 

qualquer modalidade.   

7.1.10. Serão recebidos os envelopes dos representantes que não cumprirem as 

exigências contidas neste Edital, contudo pela ausência de credenciamento, não 

poderão ofertar lances verbais e nem interpor recurso administrativo.  

7.1.11. Atendidos a todos (as) o (a) Pregoeiro (a) anotará os licitantes presentes e 

declarará como CREDENCIADO somente aqueles que fizerem comprovação de todos os 

requisitos ao credenciamento.  

7.1.12. Aquele que não fizer comprovação de qualquer um dos requisitos ao 

credenciamento será declarado NÃO  

CREDENCIADO.  
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7.1.13. Somente os declarados credenciados poderão participar do presente Pregão 

Presencial e exercer todas as atribuições a cargo dos licitantes inclusive ofertar lances 

verbais.  

7.1.14. Os não credenciados não poderão participar desta licitação e nem exercer 

qualquer atribuição dos licitantes.  

  

7.2. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

7.2.1. Encerrado o credenciamento o (a) Pregoeiro (a) declarará aberta a Sessão Pública 

deste pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes e passará a 

receber o ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL e o ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO, de todos os participantes.  

7.2.2. Encerrado o item 7.1 serão imediatamente abertos primeiramente os Envelopes Nº 

01 - Proposta Comercial cujas folhas serão conferidas e rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e demais presentes interessados.  

  

7.3. CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

7.3.1. O (A) Pregoeiro (a) proceder-se-á à verificação da conformidade das propostas 

com os requisitos estabelecidos neste edital, ao final a Proposta Comercial poderá ser 

considerada:  

7.3.1.1 DESCLASSIFICADA: se estiver em desconformidade com os requisitos estabelecidos 

neste edital;  

7.3.1.2 CLASSIFICADA:  se possuir conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital.   

7.3.2. As propostas comercias classificadas serão escalonadas em ordem decrescente 

de seus valores globais por lote e dentre estas o (a) Pregoeiro (a) selecionará as que 

passarão à fase dos lances verbais para cada item, segundo os seguintes critérios:    

  

7.4.  DOS LANCES VERBAIS:  

7.4.1. Serão selecionados o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superior àquela, para cada item, para fazerem novos 

lances verbais e sucessivos, até a proclamação do classificado em primeiro lugar para 

cada item.   

7.4.2. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 

independentemente do número de licitantes.  

7.4.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.  

7.4.4. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 

dos lances.   

7.4.5. A desistência do representante em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 

lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a classificação final da etapa 

competitiva.  
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7.4.6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO À EPP E ME (LC 123/00): Encerramento da fase de 

lances as ME e EPP participantes terão o tratamento diferenciado conforme a seguir:  

a) a proposta, desde que pertencente a ME e EPP, que se encontrar com valor até 

5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço, será considerada 

empatada com a primeira colocada, caso esta não seja de ME ou EPP;  

b) a ME e EPP melhor classificada que se encontrar na situação de empate descrita 

na alínea anterior terá direito, no prazo de 5 (cinco) minutos, a fazer uma última oferta, 

com valor obrigatoriamente abaixo daquele ofertado pela primeira colocada;  

c) caso a ME e EPP classificada em segundo lugar desista de nova proposta ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes na mesma condição de empate, na ordem 

de classificação;  

d) a negociação de preço junto à licitante classificada em primeiro lugar será sempre 

após o procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes 

participantes;  

e) o disposto na alínea “a” deste subitem somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP.  

7.4.7. O Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço final.  

  

7.5. DA PROCLAMAÇÃO DO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR  

7.5.1. Encerrada a fase dos lances verbais e a negociação o (a) Pregoeiro (a) ordenará 

as propostas em ordem decrescente dos preços ofertados, decidirá motivadamente a 

respeito da sua aceitabilidade e proclamará CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR aquele 

que ofertou o menor preço por item ou para cada item, se haver mais de um item, assim 

proclamará para cada um dos itens.  

  

7.6. DA HABILITAÇÃO   

7.6.1. Após proclamar o CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR o (a) Pregoeiro (a) procederá 

a abertura do ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, unicamente do licitante 

(es) classificado em primeiro lugar, para cada para cada item, que poderá ser 

considerado:  

7.6.1.1. INABILITADO: quando não atender qualquer das condições/requisitos à 

habilitação fixados neste edital.   

7.6.1.2. HABILITADO: quando atender a todas as condições/requisitos à habilitação fixados 

neste edital, a qual será declarado VENCEDOR para cada, item ou conjunto de 

itens para os quais ofertou o menor preço, e ser-lhe-á adjudicado total ou 

parcialmente o objeto do certame.  

7.6.2. Se a licitante CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR for inabilitada o (a) Pregoeiro (a) 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade, e procedendo à habilitação da nova licitante, sucessivamente, até a 

apuração de documentação que atenda a este Edital, sendo, então, a nova licitante 

declarada VENCEDORA pelo (a) Pregoeiro (a), conforme o subitem anterior.  
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7.7. DA MANIFESTAÇÃO RECURSAL  

7.1. Declarado o vencedor após a fase de habilitação o (a) Pregoeiro (a) ofertará 

oportunidade para qualquer licitante manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer.  

7.2. Não havendo interposição de recurso administrativo, o Pregoeiro encerrará a sessão.  

7.3. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 

pregão, o Pregoeiro (a) devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos 

os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, 

todavia, retê-los até o encerramento da licitação.  

7.4. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as 

licitantes presentes, as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas 

verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação 

exigida para a habilitação e os recursos interpostos. A referida ata deverá ser 

assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes das 

licitantes ainda presentes à sessão.  

  

8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS   

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

8.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

8.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência 

do direito de recurso.  

8.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

8.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

8.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 

órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico.  

  

9- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.  

9.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro (a) adjudicará o objeto da licitação 

ao licitante vencedor, para cada item ou conjunto de itens, com a posterior 

homologação do presente procedimento licitatório pelo Ordenador de Despesas 

responsável.  

9.2. Havendo interposição de recurso e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais o Ordenador de Despesas responsável adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor, para cada lote ou para cada item ou conjunto de itens, e 

homologará o presente procedimento licitatório.  

  



 
 

 

REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

 

  

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

11  

10- DO CONTRATO  

10.1. A adjudicatária deverá assinar no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis depois de 

esgotados os prazos recursais, contados da publicação do julgamento no mural de 

avisos da Prefeitura Municipal de PLACAS, ou da comunicação direta aos prepostos 

das licitantes, lavrada em ata, conforme disposições constantes do art. 64 e 

parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93.  

10.2. Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a 

segunda colocada no certame e, assim por diante, até a última empresa 

classificada e habilitada nos termos do disposto no inciso 2° artigo 64 da Lei 8.666/93.  

10.3. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, implicará 

em multa de 5% do valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar 

de novas licitações pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.  

 

10.4. Da VIGÊNCIA: terá como início a data de assinatura do contrato e término em 31 

de dezembro de 2019.   

  

  

11- DO FORNECIMNETO DOS PRODUTOS E DO PAGAMENTO  

11.1. A entrega dos objetos deste certame deverá ocorrer de forma parcelada, de 

acordo com a demanda da Contratante imediatamente após o recebimento da 

ordem de início dos serviços/autorização de compra no local indicado pela Unidade 

requisitante.  

11.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal do Contrato para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência, no Edital e na proposta comercial.  

11.3. Os produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.   

11.4. Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual 

se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e 

seus Anexos. Nesta hipótese, os objetos/serviços serão rejeitados, devendo ser 

substituído/reexecutados no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão 

novamente as verificações constantes no subitem 11.2 deste Edital.  

11.5. Caso a entrega dos objetos/serviços não ocorra no prazo previsto, ou em caso de 

nova rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à 

aplicação de penalidades.  

11.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato  

11.7. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação 

será realizado mensalmente na forma fixada na minuta de contrato em anexo ao 

presente edital  

  

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

12.1. A empresa contratada se obriga a entregar os produtos/serviços de acordo com o 

objeto deste Pregão Presencial com as especificações contidas em seus anexos, que 
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fazem parte integrante do procedimento, independente de transcrição e/ou 

traslado.  

12.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-

refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser regulada em acordo 

coletivo.  

12.3. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos 

serviços necessários para confecção dos bens em questão. 12.4. Manter, durante a 

execução do contrato as condições de habilitação que ensejaram a contratação.  

  

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  

13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento 

fixado na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de PLACAS, referente ao 

exercício de 2019, na seguinte dotação:  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1315 – FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO ATIVIDADE  2.026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA  

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

SUBELEMENTO  4.4.90.52.99- Outros Materiais Permanente 

 

  

14- DAS PENALIDADES   

14.1. A licitante vencedora fica sujeita às disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93;  

14.2. A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou 

parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes 

penalidades:  

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e 

consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa 

Oficial, após ciência ao interessado.  

14.3. As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do 

contrato:  

a) Multa de até 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global 

do contrato até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;  

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após esgotado o prazo 

fixado no subitem anterior.  
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14.4. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde 

que sejam devidamente comprovados;  

14.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento 

apresentado pela licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for 

suficiente;  

14.6. A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito, 

dirigida a licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação.  

  

15- DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. É facultado ao (a) Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão 

Presencial, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da Sessão Pública.  

15.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de PLACAS não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório.  

15.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.  

15.4. As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

15.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

previstas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.  

15.6. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo 

ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente comprovado.  

15.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração Pública, poderá relevar omissões 

meramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 

possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo.  

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

realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário.  

15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao 

Pregoeiro (a) por e-mail (pmplacas@gmail.com) ou por escrito protocolado no 

Departamento de Licitação, sito a Rua Olavo Bilac, s/n, Centro, PLACAS-PA.  

15.10. Cópia do edital e seus anexos poderão ser obtidos nos dias úteis de (Segunda a 

Sexta) no horário de 08:00hs as 14:00hs, no Departamento de Licitação, sito a Rua 

Olavo Bilac, s/n, Centro, PLACAS-PA.  
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15.11. Mediante o recolhimento de uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) comprovada 

mediante a apresentação do respectivo Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM, exclusivo para arcar com os custos de reprodução gráfica do edital e seus 

anexos Art. 5º Inciso III ou baixado no Mural de Licitações do TCM, no site:  

www.tcm.pa.gov.br.   

  

16- ANEXOS:  

16.1. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

a) Anexo I – Termo de Referência;    

b) Anexo II – Minuta de Proposta Comercial;  

c) Anexo III – Minuta de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;  

d) Anexo IV – Minuta de Procuração para o credenciamento;  

e) anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento em ME ou EPP;  

f) Anexo VI - Minuta de Declarações Múltiplas;   

g) Anexo VII - Minuta de Contrato;  

h) Anexo VIII - Declaração de Ausência de Impedimento à Participar de Licitação;  

i) Anexo IX - Declaração de recebimento do edital;  

  

  

PLACAS/PA, em11 de julho de 2019.  

  

  

  

  

Robson Caetano Miranda Coelho  

Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 013/2019-PMP/GB 
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Pregão Presencial 027/2019-PMP 

Processo Administrativo 027/2019-PMP 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Material 

Permanente para Unidade Especializada em Básica, conforme as especificações 

estabelecidas neste termo de referência. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1- Face à organização, que dispôs sobre a estruturação administrativa da Secretaria 

Municipal de Saúde/Unidades Básica de Saúde, cujo planejamento contempla tarefas 

diversas, constatou-se que a nova demanda de serviços e atividades faz com que o 

quantitativo de Equipamentos e Materiais Permanentes não atenda as demandas da 

referida Secretaria, sendo necessário o acréscimo para a realização de suas tarefas 

precípuas no atendimento aos Munícipes, objetivando a consecução do interesse 

público. 

 

3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS COM SEUS 

RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: 

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

1 MESA PARA REFEIÇÃO   1 UNIDADE R$ 700,00 R$ 700,00 

  

Especificação: Em aço ou ferro pintado, tampo de 

madeira/mdf/similar, regulagem de altura 

maníplo, 4 pés com rodízios.   

    

2 ARMÁRIO   1 UNIDADE R$ 700,000 R$ 700,00 

  

Especificação: Altura de 1,80 a 210cm X Largura de 

70 a 110cm /04, capacidade de 50KG.   
    

3 SUPORTE DE SORO   1 UNIDADE R$ 380,00 R$ 380,00 

  

Especificação: Material de confecção em aço 

inoxidável, Pedestal altura regulável.   
    

4 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA   1 UNIDADE R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

  

Especificação: Estrutura em tubo de aço com 

tratamento antioxidante e acabamento com 

pintura em epóxi pó. Movimentos Cabeceira, 

Fawler, Trendelemburg, Reverso do 

Trendelembrug, Cardíaco, Vascular e Elevação de 

Altura e CPR.Grades laterais quádruplas, 

articuláveis e independentes fabricadas em 

polietileno ou material compatível, posicionadas 

em estrutura de aço com tratamento antioxidante 

e acabamento em pintura epóxi pó, dotada de 

cilindro pneumático. Motores e caixas de 

comando blindados, resistentes a água, poeira e 

outro resíduos, acionados através de controle 

remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis 

fabricadas em polietileno ou material compatível.   
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Leito em estrutura tubular com tampos em chapa 

metálica perfuradas para respiro. Para-choque de 

proteção em PVC, envolvendo toda a extensão 

da cabeceira e peseira. Base revestida com 

tampa de proteção resistentes a impactos. 

Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente 

em material plástico com freios em diagonal. 

Capacidade de carga de 180kg. Acompanha 

colchão compatível, mínima densidade 28. 

Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. 

5 

CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO 

FAWLER)   
1 UNIDADE R$ 1.800,000 R$ 1.800,00 

  

Especificação: Possui rodízios, colchão hospitalar 

densidade de no mínimo 28, em material de 

confecção aço/ferro pintado e grades laterais em 

aço/ferro pintado.   

    

6 

AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO, CAP.9.000 

A 12.000 BTUS   
1 UNIDADE R$ 24.00,000 R$ 2.400,00 

7 MESA DE EXAMES   1 UNIDADE R$ 1.350,000 R$ 1.350,00 

  

Especificação: Material de confecção em aço 

inoxidável, suporte para papel, posição do leito 

móvel.   

    

8 ESCADA COM 2 DEGRAUS   1 UNIDADE R$ 300,00 R$ 300,00 

  Especificação: Em aço inoxidável   
    

9 BANQUETA   1 UNIDADE R$ 500,000 R$ 500,00 

  

Especificação: Em aço inoxidável, possui 

regulagem de altura, rodízios e assento giratório.   
    

10 NEGATOSCÓPIO   1 UNIDADE R$ 800,000 R$ 1600,00 

11 

ULTRASSOM DIAGNOSTICO - GINECO/OBSTETRÍCIA 

E EXAMES BÁSICOS    
1 UNIDADE R$ 100.000,000 R$ 100.000,00 

  

Especificação: Ultrassom diagnostico - 

Gineco/obstetrícia e exames básicos Sistema 

digital de alta resolução para oferecer qualidade 

de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power 

Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler 

Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D 

em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes 

compostos e Tecnologia de redução de ruído 

speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. 

Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% 

o campo de visão em imagens com transdutor 

linear. Imagem Harmônica: função com aplicação 

para todos os transdutores. Imagem Harmônica de 

Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. 

Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de 

imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, 

ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. 

Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de 

cálculo específico. Pacote de cálculos simples. 

Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, 

otimizando automaticamente os parâmetros para 

imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de 

tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise 

de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, 

Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de 

divisão dupla de tela com combinações de   
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Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-

análise e processamento. Possibilitar armazenar as 

imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop 

Save. Pós-processamento de medidas. Pós-

processamento de imagens. Banco de palavras 

em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 

polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. 

Frame - rate extremamente elevado. Todos os 

transdutores multifrequênciais, banda larga. DVD-

RW integrado. DICOM 3.0 completo (Print, Storage, 

MWM, MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 04 

portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas 

para transdutores. Acompanhar os seguintes 

transdutores banda larga multifrequenciais: 

Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 6.0 

MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor 

Linear com frequências de 5 a 13 MHz, permitido 

variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Endocavitário 

com frequência de 4.0 a 9.0 MHz permitido 

variação de +/- 1 Mhz e guia de biópsia. 

Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, no break 

compatível com o equipamento. Tensão de 

acordo com a entidade solicitante. 

12 CADEIRA   1 UNIDADE R$ 90,000 R$ 90,00 

  

Especificação: Em aço/ferro pintado, possui 

rodízios, braços, regulagem de altura e 

assento/encosto em polipropileno.   

    

13 APARELHO DE RAIO X - MÓVEL   1 UNIDADE R$ 110.000,000 R$ 110.000,00 

  

Especificação : Aparelho de raio X - móvel 

Comando e gerador de raios-x: Potência de no 

mínimo de 12 kW; Sistema de Controle micro 

processado; Painel de membrana: teclas do tipo 

simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou 

menor a 125kV ou maior (com ao menos 24 passos 

ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 160 

mA ou maior; Variação de mAs de 0,4 ou menor a 

200 mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 

4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas 

com indicação no display digital do painel; 

Acionamento de ânodo giratório por impulso 

rápido; Cabo disparador em dois estágios com 

comprimento de no mínimo 4,0 m; Cabo de rede 

com comprimento de no mínimo 4,0 m; Conexão 

via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado 

pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado 

ao gerador; Estativa porta tubo com braço 

articulado ou telescópico; Rotação do conjunto 

Unidade Selada/ Colimador de 90 graus; Tubo de 

Raios X: Anodo giratório de rotação de no mínimo 

2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5 mm e 0,6 

mm ou foco único de 0,8 mm; Capacidade 

calórica do ânodo de no mínimo 120 KHU ou 

superior. Colimador manual: Campo luminoso 

ajustável indicando área a ser irradiada; 

Temporizador eletrônico de 30 s; Rotação do 

campo de radiação de pelo menos 180°.   

    

14 CARRO MACA SIMPLES   1 UNIDADE R$ 3.250,000 R$ 3.250,00 

  

Especificação: Material de confecção em aço 

inoxidável, possui suporte de soro, colchonete e 

grades laterais.   
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15 BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151W)   1 UNIDADE R$ 30.000,000 R$ 30.000,00 

  

Especificação: Bisturi elétrico (a partir de 151 W) 

Gerador com potência de 300W, micro controlado 

por microprocessadores capaz de ler a 

impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, 

alterando a voltagem e a corrente, mantendo 

assim a consistência da potência nos diferentes 

tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos 

tecidos adjacentes. 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. 

Acionamento de energia através da caneta 

monopolar e através dos pedais. Ajustes 

independentes das funções e das saídas de 

energia monopolar. Poderá ser utilizado em 

pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias 

convencionais e videocirurgia. Para os modos de 

corte, coagulação e bipolar em cirurgias 

laparoscópicas. As saídas de corte baixo e 

coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas 

para reduzir os riscos de eletrocirurgia. Principais 

características: Memoriza a última potência em 

caso de interrupção cirúrgica, permite dois 

cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos 

monopolares e bipolar independentes, permite o 

uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso 

de pinças monopolares, monitora o controle de 

impedância no eletrodo de retorno do paciente 

(placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, 

médio e macro), Monopolar (Corte e 

Coagulação). O equipamento deve dispor de 

duas saídas monopolares (canetas e vídeo 

cirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para o 

uso de placas descartáveis. Especificação técnica 

do gerador: Corte puro (300w), Blend 1 (200w - 

baixa potência) 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, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 

01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa 

e 01 adaptador universal para cirurgia 

laparoscópica. Alimentação elétrica a ser definida 

pela entidade solicitante.    

    

16. MESA PARA COMPUTADOR   1 UNIDADE R$ 500,000 R$ 500,00 

  

Especificação: Base madeira/mdf/mdp/similar, de 

03 a 04 gavetas, suporte para impressora, suporte 

para teclado e suporte para CPU.   

    

17 

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 

(DIVERSOS)   
 UNIDADE R$ 1350,000 R$ 1350,00 

  

Especificação: Tipo cuba mínimo 200L em 

polipropileno.   
    

  

  

   
R$ 264.920,00 
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4.1 – O (A) CONTRATADO (A) se obriga a exercer rigoroso controle de qualidade sobre o 

fornecimento dos Equipamentos e Materiais Permanentes, entregue (s), obrigando-se a 

substituir por outros perfeitos, os que apresentarem irregularidades, deformações, ou 

ainda erros que impossibilitem o uso ou atentem contra bom desempenho do serviço 

público, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

5- DO LOCAL DE ENTREGA: 

5.1 – Os Equipamentos e Materiais Permanentes deverão ser entregues na Secretaria 

Municipal de Saúde, no horário de 08h00min as 14h00min. 

5.2 – É de total responsabilidade da contratada o transporte dos Equipamentos e Materiais 

Permanentes até o local de entrega, sem qualquer ônus para o Município de PLACAS. 

 

6- DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

6.1 – É de responsabilidade da contratada todo e qualquer prejuízo causado ao 

patrimônio do Município de PLACAS ou a terceiros por qualquer de seus funcionários, 

representantes ou prepostos no transporte dos Equipamentos e Materiais Permanentes, 

até a sede da secretaria solicitante. 

 

6.2 – São de responsabilidade da contratada as obrigações sociais, trabalhistas, 

encargos previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outros 

necessários ao fiel cumprimento do contrato. 

 

6.3 - O prazo de entrega do objeto da licitação será de 05 (cinco) dias, contados da 

data da emissão da ordem de compra pelo Órgão Requisitante. 

 

6.4 - Este órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da entrega e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 – As despesas decorrentes com Equipamentos e Materiais Permanentes para 

Secretaria Municipal Saúde correrão por conta da seguinte disponibilidade 

orçamentária: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1315 – FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO ATIVIDADE  2.026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA  

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

SUBELEMENTO  4.4.90.52.99- Outros Materiais Permanente 
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8- RESPONSABILIDADE PELO O TERMO DE REFERENCIA 

 

O presente "Termo de Referência" foi elaborado Secretaria Municipal de Saúde, com o 

suporte técnico das assessorias jurídica e contábil contratadas, estando em consonância 

com disposições legais aplicáveis, e a necessidade e conveniência deste órgão, e 

integra o presente processo administrativo. 

   

Placas/PA, 20 de julho de 2019 

  

 

 

GILBERTO BIANOR DOS SANTOS PAIVA  

Sec. Munic. De Saúde 
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ANEXO II  

PROPOSTA COMERCIAL  

  

Processo Administrativo nº 27/2019-PMP  

Pregão Presencial Nº 027/2019-PMP 

 

Licitante     CNPJ    

Endereço     

Fone/FAX    E-mail    

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS-PA  

  

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas. Nossa proposta de preços relativa à Licitação 

em epígrafe, declarando que:  

  

          VALOR  VALOR  

ITEM  DESCRIÇÃO  MARCA  QUANT.  UNIDADE  

UNITÁRIO  

R$  

TOTAL  

R$  

01  
 

          

02  
 

          

03  

 

          

 04             

  

a) O valor global da proposta é de R$..........................(..............)  

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de realização do 

certame.  

c) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital de 

Pregão Presencial  

d) Dados Bancários para pagamento: Banco:       Agência:                 Conta corrente:         Favorecido:  

  

Na hipótese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para 

assinatura do Contrato ou qualquer outro documento será:  

  

NOME: _______________________________________________________  

ESTADO CIVIL: ______ PROFISSÃO: _______CARTEIRA DE IDENTIDADE: ________  

CIC/MF No: _________              CARGO:______________  

ENDEREÇO:___________________________________________________  

  

  

  

________________________________________________  

(REPRESENTANTE DA PROPONENTE)  
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ANEXO III  

  

Processo Administrativo nº 27/2019-PMP  

Pregão Presencial Nº 027/2019-PMP 

  

DECLARAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS À HABILITAÇÃO   

(VII, ART. 4º, LEI Nº 10.520/2002)  

  

  

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o  

N°_________________, através de seu representante legal DECLARA, em atendimento ao 

inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação fixados no Edital referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019-PMP, estando 

ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.  

  

  

______________, em _____ de _____________de 2019.  

  

  

  

  

___________________________________ Assinatura 

do Representante Legal.  
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ANEXO IV  

Processo Administrativo nº 027/2019-PMP 

Pregão Presencial Nº 027/2019  

  

MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO   

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA.   

  

A empresa ______________________, inscrita(o) no CNPJ nº _____________, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _________________ e do CPF nº _______________________, NOMEIA E 

CONSTITUE como seu procurador(a) o(a) Sr(a).  

__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 

____________________ e do CPF nº  

____________, a quem confere amplos poderes para representá-la(o) perante a Prefeitura 

Municipal de PLACAS/PA, para tomar qualquer decisão durante todas as fases da 

licitação acima identificada, inclusive apresentar propostas e declaração de 

atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular 

verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente 

da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente 

a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os 

demais atos necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive 

assinar contratos e demais compromissos relativos à licitação mencionada. Por ser 

verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais.   

  

  

_______________________, ____ de ___________ de ___________. (local e data)  

  

     

  

(nome e assinatura do representante legal)  
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ANEXO V  

  

Processo Administrativo nº 27/2019-PMP 

Pregão Presencial Nº 027/2019-PMP 

  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS  

  

  

_______(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), 

portador da carteira de identidade RG nº _______, SSP/??, inscrito no CPF nº_________ , 

residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, 

que a Empresa _______( razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº __________ se 

encontra devidamente enquadrada no Regime Jurídico específico das (microempresas 

ou empresas de pequeno porte, conforme caso) e que atende os requisitos do art. 3º, da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento 

diferenciado previsto em lei, bem como, declara que não se inclui em nenhuma das 

situações do § 4º do art. 3º, do mesmo diploma legal, além de outros previstos em leis e 

normas regulamentares que impossibilite de usufruir do tratamento diferenciado e 

favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte.  

  

Local e data   

   

Ass. do administrador   
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ANEXO VI  

  

Processo Administrativo nº 027/2019-PMP 

Pregão Presencial Nº 027/2019-PMP 

  

DECLARAÇÕES MULTIPLAS   

   

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de 

Identidade RG n° ____________ e do CPF n°____________, como representante 

devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante), 

inscrita no CNPJ no ____________, doravante denominada (Licitante), para fins do disposto 

no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei que:  

  

Que assume inteira responsabilidade pelo fornecimento do objeto do presente 

pregão presencial pelo período de vigência do contrato;  

Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações 

constates da proposta comercial e documentação de habilitação apresentada 

conforme edital do presente pregão presencial;  

Que tem condições de realizar e prestar imediatamente o fornecimento dos objetos 

do presente pregão presencial;  

Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor, ressalvado menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz;  

Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão 

incluídos nos preços ofertados;  

  

  

______________, em _____ de _____________de 2019.  

   

  

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal.  
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ANEXO VII  

  

Processo Administrativo nº 027/2019-PMP  

Pregão Presencial Nº 027/2019-PMP 

  

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO PARTICIPAR DE LICITAÇÃO  

  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA 

  

  

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), inscrito no 

CPF nº_________ , residente ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, 

sob pana de responsabilidade, administrativa, civil e criminal, que a Empresa _______( 

razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº __________ não possui impedimento 

para participar de licitações públicas, seja declarado por Órgão Federal, Estadual ou 

Municipal.  

  

Local e data   

    

Ass. do administrador   

        

  

  

*Observe as condições para a assinatura da declaração: (A DECLARAÇÃO deverá ser 

assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular, 

no caso de firma individual.  
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ANEXO VIII  

CONTRATO N° XXXX/2019-PMP 

FORMALIZADO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE 

PLACAS, ATRAVÉS DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLACAS E A EMPRESA ____________________________.  

  

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE PLACAS, pessoa jurídica e direito 

público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, através do Fundo 

Municipal de Saúde inscrit0 no CNPJ nº 12.095.721/0001-01, com sede na cidade de 

PLACAS-PA, na rua 3 de dezembro, nº 307, Santa Terezinha, CEP:68.210-000, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde 

SR. Marcilene Pinto de Castro, brasileiro, portador do CPF nº XXXXX e Carteira de 

Identidade nº XXXXXX, SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXXX, 

inscrita no CNPJ nº XXXXX, com sede na cidade de XXXX, sito à XXXXX, CEP:  XXXXX, 

representada neste ato por XXXXX, brasileiro, portador da Carteira de identidade RG nº 

XXXX, SSP/XXXXX e inscrito no CPF nº XXXXX, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 

8.666/93, nos termos das cláusulas e condições seguintes:  

  

1-CLÁUSULA I - DO OBJETO:  

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  FORNECIMENTO 

DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme proposta n° 

12566342000/1170-08  – Ministério da Saúde.  

1.2. Este contrato vincula-se Pregão Presencial n° 027/2019-PMP, do tipo menor preço por 

item, com execução indireta, observando o que consta do Processo Administrativo n° 

027/2019-PMP, seus anexos, bem como a proposta comercial da CONTRATADA, os quais 

constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.  

1.3. Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens 

de compras, e mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser 

necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.  

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO E FORMA DE 

FORNECIMENTO   

2.1. O regime execução será o indireto:  

2.1.1. Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos 

necessários a execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo 
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mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não 

cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no 

procedimento licitatório e neste contrato.  

2.3. Da Forma De Fornecimento:  

2.3.1. O Fornecimento dos objetos deste contrato deverá ocorrer de acordo com a 

demanda da Secretaria de Saúde no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após o 

recebimento das requisições de compra no local indicado pela Unidade requisitante.   

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

3.1 - Caberá a CONTRATANTE: Além das obrigações fixadas na Lei nº 8.666/93:   

I). Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto deste Contrato, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências pactuadas;  

II). Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;  

III). Emitir ordem de compras autorizando o início da execução deste Contrato;  

IV) Assegurar à Contratada as condições necessárias à regular execução deste 

Contrato;  

V). Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive 

quanto a continuidade do fornecimento dos produtos que, ressalvados os casos de força 

maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;  

VI). Expedir requisições de compras assinadas por servidor indicado pela CONTRATANTE 

e previamente informado à CONTRATADA;  

  

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações fixadas na Lei nº 8.666/93, demais 

disposições regulamentares pertinentes ao objeto contratado, o seguinte:  

I). Iniciar o fornecimento dos objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento 

de autorização de fornecimento/prestação de serviço;   

II). Fornecer os objetos deste contrato, de acordo com as especificações que 

acompanham o edital e seus anexos e a proposta comercial, com observância dos 

prazos estabelecidos;  

III). Entregar os materiais no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após o recebimento 

da requisição de compra;  

IV) A empresa deverá enviar a relação com as especificações da instalação e 

endereço completo do centro de armazenagem e distribuição.  
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V) A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, notadamente quanto a seus 

empregados:  

a) A Secretaria Municipal de Finanças ou outro órgão pagador poderá reter os valores 

referentes aos encargos previdenciários resultantes da execução deste contrato.  

VII). Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Prefeitura;  

VIII). Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;  

IX). Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, 

inerente ao objeto do contrato;  

X) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

XI). Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

XII). Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE;  

XIII). Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços 

ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;  

XIV). Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 

relacionados a serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência;  

XV) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos 

estabelecidos nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da licitação, razão pela 

qual a licitante vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;  

XVI). Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, 

verificando sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade 

com a proposta apresentada e as orientações da contratante, observando sempre os 

critérios de qualidade obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim 

como as determinações da Contratante.  
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XVII) Fornecer, de forma permanente e regular, nas quantidades requisitadas e quando 

autorizado pela CONTRATANTE.  

XVIII). Permitir que o Fiscal do Contrato acompanhe os trabalhos junto à empresa à título 

de fiscalização.  

  

CLÁUSULA V- DO PREÇO DOS PRODUTOS  

5.1. Pela execução do objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, 

o valor global estimado de R$ XXXXX (XXXXX), conforme planilha de preços abaixo.  

  

  

ITEM  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  UND  QUANT.  MARCA  VALOR  

UNIT.  

VALOR 

TOTAL  

1              

2              

3              

4              

Valor Total   R$ xxxxx (xxxx)  

  

5.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, 

estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também 

os lucros da CONTRATADA;  

5.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, 

para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente 

aprovados pela CONTRATANTE.  

  

CLÁUSULA VI- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

6.1- A vigência deste contrato terá como início a data de assinatura e término em 31 de 

dezembro de 2019.  

  

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO  

7.1 - A CONTRATANTE nomeará um servidor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução deste contrato, que registrará em relatório todas as 
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ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.  

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

  

8 - CLÁUSULA VIII – O RECEBIMENTO DO PRODUTO/OBJETO  

8.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal do Contrato para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência, no Edital e na proposta comercial.  

8.2.1. O recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos fixados no art. 74 e 

incisos.  

8.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante instrumento adequado.   

8.4. Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual 

se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus 

Anexos. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes 

nesta CLÁUSULA VIII.  

8.5. Caso a entrega dos objetos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova 

rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação 

de penalidades.  

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato  

  

CLÁUSULA IX - DO PAGAMENTO  

9.1- O pagamento da despesa decorrente da execução do objeto deste contrato será 

realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo solicitado e entregue no período, 

em moeda-corrente, até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi 

efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, 

recibo e liquidação atestada pelo fiscal do contrato.  

9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente 

oficiada a contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao 

cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto 

fornecimento.  

9.3- A Secretaria Municipal de Finanças ou outro Órgão negociador poderá exigir da 

contratada, à cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações sociais 

(INSS e FGTS) e trabalhistas (CND TRT 8º), enquanto durarem o fornecimento dos produtos.  
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9.4 -  Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça 

constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, 

da agência e de sua conta corrente.  

9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob 

pena de rejeição e substituição das mesmas.   

9.6- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela 

variação do IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento.  

9.7- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.  

  

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES  

10.1 – Por inadimplência total ou parcial à contratada sujeita-se às sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber:  

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 

serviço.  

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, 

nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo 

para o serviço.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.  

§ 1º A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá 

ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.  

§ 2º Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa 

de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do 

vencimento daquele.  

§ 3º Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 24 

horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal 

calculado “prolata-die” até a data da substituição.  
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§ 4º As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 

pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao 

Contratante.  

§ 5º Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:  

a). Pela recusa injustificada em assinar o contrato.  

b). Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as 

especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.  

c). Pelo atraso no início e conclusão dos serviços.  

d). Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.  

  

CLÁUSULA XI – ALTERAÇÕES  

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos quantitativos pactuados 

objetivando atender à demanda da Administração Pública durante o prazo contratual.   

11.2- Os valores pactuados neste contrato poderão ser reajustados na forma da lei, 

notadamente mediante a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro 

requerida pela CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA XII – RESCISÃO CONTRATUAL  

12.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei Federal n° 8.666/93.  

12.2. A se dará nos termos fixados no art. 79 da lei nº 8.666/93 aplicando-se o disposto no 

art. 80 de forma imediata.  

  

CLÁUSULA XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

13.1. A despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento 

fixado na Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao exercício de 2019, na seguinte 

dotação:  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1315 – FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO ATIVIDADE  2.026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
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CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA  

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

SUBELEMENTO  4.4.90.90.99- Outros Materiais Permanentes 

 

  

CLÁUSULA XIV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO  

14.1- Nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93 o extrato deste contrato 

será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data;   

14.2- O Extrato deste contrato será publicado também no mural de avisos da Prefeitura 

Municipal PLACAS em no máximo 20 (vinte) dias após a data de sua assinatura.  

  

CLÁUSULA XV – DO FORO  

15.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Placas, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1- Por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam 

o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, 

perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presente.  

  

PLACAS/PA, ____ de _______ 2019.                                                

 

 

 

_________________________  

Prefeito Municipal   

  

_______________________________  

Representante Legal/ CONTRATADA  
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Testemunhas:  

   

  

  
Nome:    Nome:  

CPF:    CPF:  
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