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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, através do Pregoeiro e equipe de apoio, designada pela 
Portaria nº 002/2018 de 02 de janeiro de 2018 o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público, ao 
conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 
Comunica que receberá os envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" 
no dia 20 de Março de 2018 às 09hs. No caso de impedimento da realização do Certame 
Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que 
ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. A Abertura da sessão do processo 
licitatório acontecerá no prédio da PMP situada na Rua Olavo Bilac s/nº -Placas – PA. 
 

1. DA REGÊNCIA LEGAL. 
 

1.1 Lei nº 8.666/93 e alterações; 
1.2 Lei Federal nº 10.520/02; 
1.3 Lei 123/2006 e alterações da lei Comp. 147/2014; 
1.4 Demais disposições contidas neste 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1. O presente instrumento tem por objetivo a aquisição de equipamentos / material 

permanente conforme proposta nºs 12566.342000/1170-07 E 12566.342000/1170-08 - 
FNS e especificações contidas nesse edital e seus anexos. 

2.2. O valor global máximo estimado para a presente licitação será de R$ 564.920,00 
(quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e vinte reais), através da Dotação 
Orçamentária: 
10 302 0200 2.026 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo 
correlacionado ao objeto desta licitação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências 
de habilitação regularmente estabelecidas e que satisfaçam as condições exigidas no presente 
edital e seus anexos. 
3.2. A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-
se-á na fase de Habilitação. 
3.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no 
mesmo ato até a data, hora e local designado neste edital em envelopes opacos, timbrados, ou 
com carimbo de CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres: 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
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ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
ENVELOPE "B" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
 
3.4 A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não 
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes 
e/ou retificá-las. 
3.5 Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope B - Habilitação antes do Envelope A - 
proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o 
lacre por todos os presentes. 
 
3.6 NÃO PODERÃO CONCORRER DIRETA OU INDIRETAMENTE NESTA LICITAÇÃO: 
a) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: Prefeito, vice-prefeito, ocupantes de 
cargos em comissão ou função de confiança, servidores públicos municipais, responsável pela 
licitação, dirigente de órgão da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, bem como os parentes, 
afins ou consanguíneos; 
b) Empresas tenham sido penalizadas, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS, com a pena 
constante do Artigo 87, Inciso III da Lei 8.666/93; 
c) Com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a administração pública. 
3.7 Os Impedimentos, caso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 
pena de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o pregoeiro por meio de um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente;  
4.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, 
declarar intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente, assemelhado ou procurador da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social com a última Alteração ou 
consolidada, devidamente registrada na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de  
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documento comprobatório de seus administradores, no caso de sociedade empresária ou 
empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Cada 
credenciado poderá representar apenas uma empresa; 
4.3 Se a licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e 
de recorrer dos atos do Pregoeiro; 
4.4 Cédulas de Identidade do representante da empresa; 
4.5 Declaração que Cumprirá com as exigências de habilitação conforme Anexo I; 
4.6 Declarações somente para micro e pequenas empresas conforme Anexo VI; 
4.7 Declarações que a empresa está opta a fornecer nota fiscal eletrônica conforme Anexo VII. 
4.8 Declaração de elaboração independente da proposta – conforme o Anexo VIII 
4.9 Declaração Que Não Possui No Seu Quadro Societário Servidor Publica Anexo IX 
4.10 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação 
relativos a este Pregão. 
a) nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 
 
5. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
5.1. Aberta à sessão os interessados, apresentarão inicialmente o pregoeiro ou à sua Equipe de 
Apoio, DECLARAÇÃO, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
conforme modelo Anexo I; 
5.2. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para 
assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão; 
5.3. Objetivando se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro poderá 
ser acordado antes do início dos lances entre as licitantes e o pregoeiro; 
5.4. Após o pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro 
poderá ser recebido; 
5.5. Ao final da sessão, conceder se á vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e 
pelos representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de 
habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
5.6. O pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos 
licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente, 
que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor; 
5.7. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as fases, os envelopes lacrados, serão rubricados no fechamento, ficarão sob a 
guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 
sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE "A") 
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6.1 A firma licitante deverá entregar a proposta no envelope "A" sem emendas ou rasura 
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa, contendo, 
obrigatoriamente os itens abaixo relacionados: 
a) Carimbo ou impresso identificador do CNPJ da firma proponente; 
b) Endereço completo; 
c) Descrição do objeto com suas características básicas; 
d) Valor unitário e total do produto; 
e) Data de formulação da oferta; 
f) Prazo para entrega dos equipamentos será em até 15 (quinze) dias, após a ordem de compra. 
g) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data marcada para a realização do Certame. Na ausência deste subentende se a 
aceitação do prazo mencionado; 
6.2. As propostas deverão atender, rigorosamente, em quantidade e qualidade ao especificado 
no Anexo II deste Edital; 
6.3. Os preços cotados deverão ser expressos em Real (R$), em algarismo Em caso de dúvida 
de valor total e unitário, prevalece o unitário. 
6.4. No valor cotado deverão estar incluídos os custos de transportes, seguros, incidências 
fiscais, os impostos, tais como encargos sociais, frete etc; pois para efeito de pagamento o 
preço cotado em sua proposta será o efetivamente reconhecido. 
6.5. Indicação do representante legal (Nome, RG, CPF) com poderes específicos para assinar o 
contrato. 
6.6. Número da conta corrente bancária e agência de origem da licitante. 
6.7. O objeto desta Licitação será entregue no local onde está estabelecida a contratante; 
6.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
7.1 Abertas às propostas o pregoeiro classificará, primeiramente, o proponente que apresentar a 
proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais em valores sucessivos até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor percentual; 
7.2 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do item 
acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas;  
7.3 Aos proponentes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço.  
7.4 O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo se o último preço apresentado pelo mesmo, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.5 Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
7.6 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro, examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
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7.7 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
Documentação de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
7.10 As situações previstas nos subitens 7.4. 7.5. e 7.8, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
7.11 O valor das ofertas por escrito será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances 
verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital; 
7.12 A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
formalização e definição da proposta efetuada por lances na sessão do Pregão, entregar por 
escrito, proposta definitiva de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando se a 
segunda colocada. 
7.13 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
7.14 Da reunião lavrar se á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, Equipe de 
Apoio e o(s) licitante(s) presente(s). 
7.15 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE "B") 
8.1 É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, 
cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em 
uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original autenticadas pelo pregoeiro ou a 
equipe de apoio do órgão que realizará o Pregão. 
 
8.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de Identidade do representante da empresa; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com a última Alteração ou consolidada, 
devidamente registrada na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores, no caso de sociedade empresária ou empresa individual 
de responsabilidade limitada EIRELI. Em caso de sociedade por ações, o ato constitutivo deve 
vir acompanhado do documento de eleição dos diretores e estar devidamente atualizado; 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas da prova de 
diretoria em exercício. 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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8.3 Documentos Relativos à Regularidade Fiscal 
a) FGTS (Certificado de Regularidade Social);  
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta 
de dívida relativo a tributos Federais e Dívida Ativa da União.  
c) CND/Fazenda Estadual e Municipal, as CNDS das Fazendas Estaduais e Municipais deverão 
provar a regularidade do domicílio da sede do licitante;  
d) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), ou inscrição no Cadastro de Pessoa Física, emitido pela Internet 
http://www.receita.fazenda.gov.br/  
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST)  
g) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando 
que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor 
de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado em papel da 
própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem 
assinou. 
i) Comprovante de Enquadramento ao Simples Nacional disponível no site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 
 
Obs: A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou (EPP) em conformidade 
com a Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 147/2014 deverá apresentar os 
documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 
 
8.4 Documentos Relativos à Qualificação Econômico Financeira 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
b) 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 e 
chancelado pela Junta Comercial acompanhado de quadro demonstrativo assinados, pelo 
representante legal do licitante e por contador legalmente habilitado e registrado no CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE.  
c) Certidão de Regularidade Profissional da área contábil. 
d) Declaração de não superveniência de fatos impeditivos Expedida pela empresa – Anexo V. 
 
8.5 Qualificação Técnica 
a) Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para realizar a 
entrega dos materiais, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos;  
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
presente pregão, na PMP das 08:00 às 12:00 hs, na Rua Olavo Bilac, Placas - PA. 
9.2 Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
9.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1 Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor 
recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo lhe desde já concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra - razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
10.3 Qualquer recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
10.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados com a 
Comissão de Licitação. 
10.6 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação à aquisição do objeto 
da licitação à licitante vencedora e, constatada a regularidade dos atos procedimentais 
homologará o procedimento licitatório. 
10.7 A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do 
objeto licitado. 
 
11. DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 
11.1 Prazo para entrega dos equipamentos será em até 15 (quinze) dias, após a ordem de 
compra; emitida pelo fundo municipal de saúde. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será efetuado mediante a liberação do recurso e posterior à entrega e a 
apresentação da Nota Fiscal e recibo, devidamente atestada por servidor qualificado. 
12.2 Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, o pagamento será sustado, até que a Contratada tome as medidas saneadoras 
necessárias. 
 
13. DO ADITAMENTO 
13.1 Este Edital poderá ser aditado ou suprimido desde que dentro das determinações e 
limitações da Lei 8.666/93 e suas alterações, aplicável às contratações da Administração Pública, 
inclusive quanto aos prazos para a execução contratual. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1 O não cumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação, ao 
inadimplente, de multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5%(meio por cento) 
por dia corrido, até o limite de 15%(quinze por cento), calculado sobre o valor do serviço ou 
material não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as 
especificações. 
14.2 - Pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de 
fato superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, à contratada, as 
demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, a saber: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurem os motivos de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração. 
14.3 - A Prefeitura Municipal poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento a ser efetuado 
para compensação de multas aplicadas. 
14.4 - O pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão propor à Administração Pública a revogação 
ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à 
indenização, compensação ou reclamação. 
14.5 É facultado o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de 
promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, 
conforme lhe faculta paragrafo 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer 
esclarecimentos relativos a presente licitação, na sala de licitações das 08:00 às 12:00 hs, na 
Rua Olavo Bilac – Placas - PA. 
15.2 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo pregoeiro com assessoramento 
da Equipe de Apoio com base na legislação vigente. 
15.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
16. DO FORO 
16.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas 
no Foro de Justiça da Comarca de Uruará - PA, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
17. ANEXOS DO EDITAL 
Anexo I – Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação. 
Anexo II – Planilha de Quantitativos e Estimativos. 
Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
Anexo IV – Minuta de Contrato.  
Anexo V – Declaração de não superveniência de fatos impeditivos. 
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Anexo VI – Modelo de declaração – somente para micro e pequenas empresas. 
Anexo VII – Declaração que comprove que a empresa está adequada às novas normas de 
emissão de nota Fiscal Eletrônica. 
Anexo VIII – Declaração de elaboração independente da proposta. 
Anexo IX - Declaração Que Não Possui No Seu Quadro Societário Servidor Publico 
 
 
 
 
                                                                                             Placas, 06 de Março de 2018. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Marcelo Ferreira dos Santos 

PREGOEIRO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 

 
 
ANEXO I 
 
 
Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente com 
os requisitos de habilitação estando com os documentos devidamente atualizados na forma da 
legislação vigente.  
 
 
 
Placas, _____________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
Representante Legal da Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
           ESTADO DO PARÁ 

      Prefeitura Municipal de Placas 
           FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
           CNPJ- 12.566.342/0001-52         

 

 

11 

 
 
 
ANEXO II- Proposta de preços/ Especificações do objeto, quantitativos. 
 
 AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Licitação Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
Objetivo: aquisição de equipamentos / material permanente conforme proposta nºs 
12566.342000/1170-07 E 12566.342000/1170-08 - FNS. 

 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

Proposta de Preços 
Licitante: _____________________________ CNPJ: __________________ 
Tel Fax: (_______)__________  Tel: (_____)___________________  
E-mail:______________________ Celular:(____)_______________  
Endereço: ______________________________________________________  
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNIT 

V. 
TOTAL 

01 01 UNID Berço Aquecido Equipamento 
com sistema de aquecimento de 
calor irradiante por elemento 
aquecedor localizado na parte 
superior do berço. Possuir giro 
bilateral no plano horizontal para 
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 do leito nas 
inclinações mínimas de 
Trendelenburg e Próclive; colchão de 
espuma de densidade adequada ao 
leito do paciente em material atóxico 
e autoclavável, com revestimento 
removível e antialérgico nas 
dimensões do berço. Estrutura em 
aço pintado em tinta epóxi ou 
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similar, mobilidade através de 
rodízios com freios e pára-choques 
frontal e traseiro. Display a LED ou 
LCD para indicação de temperatura e 
potência desejada, relógio Apgar e 
alarmes; memória para retenção dos 
valores programados. Sistema de 
controle microprocessador, com 
modo de operação servo controlado 
através de sensor ligado ao RN e 
manual; relógio Apagar incorporado; 
alarmes audiovisuais intermitentes 
para visualização da falta de energia; 
falha na resistência de aquecimento; 
falta de sensor ou desalojamento do 
sensor no paciente; hipotermia e 
hipertermia; alta temperatura 
rolongada; advertência de rotina. 
Deverá acompanhar o equipamento 
no mínimo: Bandeja sob o leito para 
armazenamento de materiais 
diversos e haste para suporte de 
soro. Alimentação elétrica. 

02 01 UNID Incubadora de transporte 
neonatal Equipamento possui 
cúpula construída em acrílico 
transparente, com paredes duplas 
em toda sua superfície para proteção 
do paciente contra perda de calor. 
Base em material plástico, possuir 
alças para transporte e dois suportes 
de gases medicinais. Porta de acesso 
frontal e outra porta de acesso 
lateral, ambas com paredes duplas; 
possuir portinholas com manga 
punho e guarnições autoclaváveis 
em silicone atóxico; 1 portinhola tipo 
íris para passagem de tubos e 
drenos. Para- choque que protege 
todo o perímetro da incubadora. 
Deve possuir leito removível em 
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material plástico antialérgico com 
dimensões que permitam adequada 
ergonomia para cintos de segurança 
em material macio e resistente, de 
fácil ajuste. Deve possuir colchão 
removível, impermeável e de 
material atóxico e auto-extinguível 
com espuma com densidade 
adequada, sem costura, prensada e 
capa removível. Entrada de oxigênio 
sem despejo de gás para a 
atmosfera, permitindo alta eficiência, 
economia e proteção, acoplada a 
suporte com altura ajustável, com 
rodízios e freios. Umidificação 
através de espuma sob o leito. 
Iluminação auxiliar com haste flexível 
para ajuste do foco. Deve possuir 
filtro de retenção bacteriológico. 
Painel de controle deve proporcionar 
a monitorização térmica do Ambiente 
do paciente, possuir controle 
microprocessador de temperatura de 
ar do ambiente interno da 
incubadora e controle de 
temperatura do neonato mediante 
um sensor de temperatura de pele. 
Deve possuir alarmes audiovisuai 

03 02 UNID Carro de emergência característica 
confecção estrutura gabinete em aço 
inox pintado, suporte para oxigênio, 
soro e desfibrilador, 4 gavetas, tabua 
de massagem régua de tomadas 

   

04 02 UNID Aspirador das secreções Elétricas 
móvel, capacidade de 06 a 10 lts, 
suporte com rodízio, válvula de 
segurança e frasco termoplástico/vidro. 

   

05 01 UNID Bisutir elétrico potência até 100W, 
alarmes e função bipolar 

   

06 02 UNID Ultrassom diagnostico - 
Gineco/obstetrícia e exames 
básicos Sistema digital de alta 
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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 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 
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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 freqüências de 2.0 a 
6.0 MHz, permitido variação de +/- 1 
Mhz; Transdutor Linear com 
freqüências de 5 a 13 MHz, 
permitido variação de +/- 1 Mhz; 
Transdutor Endocavitário com 
freqüência 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. 

07 08  Dectetor fetal portátil    

08 02  Monitor Multiparâmetros tela 10" 
a 12" eletrocardiograma (ECG), 
oximetria (SPO2), pressão não 
invasiva (PNI), respiração, 
temperatura, e monitor LCD.invasiva 
(PNI), respiração, temperatura, e 
monitor LCD. 

   

09 01 UNID Mesa cirúrgica mecânica Base em 
formato de T construída em chapa de 
aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de 
espessura, com revestimento em 
ABS, contra impactos e 
desinfetantes, com movimentação da 
base realizada através de rodízios. A 
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fixação do equipamento deverá ser 
através de travamento das rodas 
retráteis acionadas por pedal, com 
sapatas de apoio de borracha para 
garantir maior fixação ao piso. 
Coluna de elevação composta por 
colunas guias e hastes guias de aço 
1045 com cromo duro retificado, 
sistema hidráulico acionado através 
de pedal. Revestimento da coluna 
em aço inoxidável. Chassi do tampo 
fabricado em aço inoxidável - níquel 
cromo, articulável e dividido em no 
mínimo 04 seções: cabeceira, dorso 
do tampo, assento do tampo e 
pernas. Réguas em aço inox para 
colocação de acessórios. Tampo 
radio transparente para uso do 
intensificador de imagem, RX em 
toda sua extensão, fabricado em 
acrílico, dividido em 04 seções: 
cabeceira, dorso, assento, pernas. 
Os movimentos de trendelemburg, 
reverso de trendelemburg, lateral 
esquerdo, lateral direito, dorso, 
pernas e renal deverão ser 
acionados por manivelas removíveis 
localizadas nas laterais da mesa ou 
pneumaticamente. Cabeceira 
removível com movimentos 
mecânicos. Capacidade de peso de 
no mínimo 220 Kg. Acessórios: 
Deverão acompanhar a mesa no 
mínimo os seguintes acessórios: 01 
Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco 
de narcose; 01 Par de Suportes para 
apoio de ombros; 01 Par de Suportes 
de braços; 01 Par de Porta Coxas 

10 01 UNID Foco cirúrgico de teto com duas 
cúpulas, com lâmpadas de LED e 
controle eletrônico de intensidade 
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que atenda as especificações a 
seguir: fixação ao teto através de 
haste central única e devem possuir 
braços articulados independentes 
para cada cúpula, que permita os 
movimentos de torção, flexão e 
rotação em torno da haste central; 
Pelo menos uma das cúpulas deverá 
ser provida de sistema que permita 
que a mesma fique a altura de 1 
metro a partir do piso (altura da 
mesa cirúrgica) com o foco 
perpendicular à  mesma mesma 
(iluminação de cavidades); Para 
sustentação das cúpulas não deve 
ser empregado sistema de 
contrapesos, mas sim, sistema de 
freio adequado que permita que a 
cúpula fique estável na posição em 
que foi colocada; Sistema de 
suspensão leve, facilitando o 
movimento e fornecendo rápida 
estabilidade; Cada cúpula deverá ser 
dotada com sistema de iluminação 
por luz branca fria LED, fornecendo 
luz corrigida de cor próxima ao 
branco natural; Emprego de sistema 
de redução de sombra; Filtragem 
eficiente de raios infravermelhos e 
redução de radiação ultravioleta; O 
índice de reprodução de cores deve 
ser de 90 ou maior e temperatura de 
cor de 4200 K ou maior; A 
intensidade luminosa de cada cúpula 
deverá ser igual ou maior do que 
100.000 Lux, medidos a 1 (um) 
metro de distância. A iluminação do 
campo deve ser perfeita e isenta de  
sombras; Cada cúpula deve possuir 
sistema eletrônico de controle da 
intensidade luminosa disposto no 
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próprio braço da cúpula com a 
utilização de teclado tipo membrana 
de fácil higienização e via manopla 
existente no centro da cúpula; 
Proteção do sistema eletrônico com 
fusível, substituível; Manopla de 
focalização facilmente retirável sem 
a utilização de ferramentas e 
autoclavável, permitindo ajuste pelo 
cirurgião durante o procedimento e 
através de painel eletrônico; 
Diâmetro de campo focal de 200 mm 
ou maior, para cada uma das 
cúpulas; As cúpulas devem ser 
providas de sistema de dissipação de 
calor voltada para fora do campo 
cirúrgico, impedindo aumento de 
temperatura sobre o cirurgião e 
paciente; Vida útil do sistema de 
iluminação LED de 30.000 horas ou 
maior. 

11 01 UNID Mesa de refeição em aço, ferro 
pintado, tampo em madeira 
MDP/MDF ou similar, regulagem de 
altura manipulo pés com rodízio. 

   

12 01 UNID Armário dimensões /prateleira altura 
de 180 a 210 cm x largura de 70 a 
110/04 em aço, capacidade por 
prateleira 50 kg 

   

13 01 UNID Suporte de soro em aço inoxidável, 
tipo pedestal altura regulável 

   

14 01 UNID Cama hospitalar tipo fawler elétrica, 

Estrutura em tubo de aço com 

tratamento antioxidante e acabamento 

com pintura em epóxi pó. Movimentos: 

Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, 

Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, 

Vascular e Elevação de Altura e CPR. 

Grades laterais quádruplas, articuláveis 

e independentes fabricadas em 

polietileno ou material compatível, 
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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 à água, 

poeira e outros resíduos, acionados 

através de controle remoto a fio. 

Cabeceira e peseira removíveis 

fabricadas em polietileno ou material 

compatível. 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 

resistente a impactos. Rodízios de 4 

polegadas de diâmetro, totalmente em 

material plástico com freios em 

diagonal. Capacidade de carga de 

180Kg. Acompanha colchão compatível, 

mínimo densidade 28. Alimentação 

elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante 

15 01 UNID Cama hospitalar adulto tipo fawler sem 
movimento com rodizio, colchão 
hospitalar, minimo D-20, confecção leito 
emchapa cabeceira/peseira fixa, grades 
laterais, em aço/ferro pintado 

   

16 01 UNID Ar condicionado 12000 btus, tipo 
split, quente e frio 

   

17 01 UNID Mesa de exames móvel com suporte 
para papel, em aço inoxidável 

   

18 01 UNID Escada 2 degraus em aço inoxidável    

19 01 UNID Banquete em aço inoxidável com 
regulagem de altura, rodízios e 
assento giratório 

   

20 02 UNID Negatoscópio lâmpada fluorescente 
2 corpos 

   

21 01 UNID Cadeira em aço fixa, assento encosto 
em polipropileno 
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22 01 UNID 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°. 

   

23 01 UNID Carro maca simples, em aço 
inoxidável com suporte para soro, 
colchonete e grades laterais 

   

24 01 UNID B isturi elétrico (a partir de 150 W) 

Gerador com potência de 300W, micro 

controlado por microprocessadores 

capaz de ler a impedância dos tecidos 
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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 video cirurgia. Para os 

modos de corte, coagulação e bipolar 

em cirurgias 

25 01 UNID Mesa de com computador 3 gavetas, 
com suporte para impressora, 
teclado e cpu 

   

26 01 UNID Carro para transporte de material 
(diversos) tipo cuba, 200 lts 
polipropileno 

   

 
Conta Corrente: ________  Agência: ____________ Banco: ___________ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$__________(_____________________)  
DATA DA PROPOSTA: _________________  
EFICÁCIA DA PROPOSTA: ____Dias.  
PRAZO DE ENTREGA: _________ 
NOME DO REPRESENTANTE ___________________CPF: ____________  

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
 
 
 

ANEXO III DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA. 
 
 
 
Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante 
 
 
 
 
 
Declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, 
e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra acarretará a imediata 
inabilitação ou desclassificação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015, como a rescisão do 
Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de Placas. 
 
 
 
Placas, ----- de ------- de 2018 
 
 
 
_________________________ 
Representante Legal da Firma 
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Contrato nº 
 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, E A EMPRESA..................... 
 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.566.342/0001-52, com sede 
do Executivo Municipal localizado na Rua Rita de Cássia s/nº, Bairro Boa Esperança, Placas - 
Pará, representada neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. GILBERTO 
BIANOR DOS SANTOS PAIVA, brasileiro, Portador da Carteira de Identidade nº 3038967 
PC/PA e CPF nº 653568102-53, residente e domiciliado Rua santo Antônio s/n Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, neste município, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado 
a empresa........ CNPJ nº............, neste ato representada pelo seu procurador Sr. ..........., 

.............., ............., portador da Carteira de identidade nº .............., residente e domiciliado 

................., doravante denominado CONTRATADA, tem entre si justo e acordado o presente 
contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:  
O presente instrumento tem por objetivo a aquisição de equipamentos / material permanente 

conforme proposta nºs 12566.342000/1170-07 E 12566.342000/1170-08 - FNS e 

especificações contidas nesse edital e seus anexos, e especificações contidas nesse Edital 
Pregão Presencial Nº 9/2018-00015 e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
O valor global do presente contrato é de R$............. (...). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:  
3.1 - A CONTRATADA obriga se a entregar os equipamentos no município de Placas em até 15 
(quinze) dias após ordem de compra emitida pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 
3.2 - A CONTRATANTE obrigam se a emitir NOTA DE EMPENHO PRÉVIO, no valor referido na 
Cláusula Segunda deste Contrato, referentes aos recursos vigentes do orçamento do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:  
Os valores devidos em função deste instrumento serão efetuados mediante a liberação do 
recurso e posterior a entrega e a apresentação da Nota Fiscal e recibo, devidamente atestada 
por servidor qualificado. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
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Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os 
custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto, previsto na Cláusula Primeira 
deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for 
devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja 
resolvida definitiva e integralmente, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas, em 
consonância com a Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do Município 
de Placas, por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
10 302 0200 2.026 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:  
O presente contrato vigorará até …. de ........   de 2018, podendo ser renovado de acordo com 
que estabelece a Lei nº 8.6666/93.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO:  
As partes poderão aditar ou suprimir durante a vigência os termos e condições do presente 
contrato, objetivando o seu aperfeiçoamento, e/ou acréscimo nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE REAJUSTE:  
Fica proibido o reajuste do valor do presente contrato, exceto se resultante de aditamento 
efetuados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações que regem as Licitações e 
Contratos Administrativos, em casos que caracterizem reequilíbrio econômico financeiro do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO:  
 
O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 10.520/02 e suas alterações e demais disposições contidas no Edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 
 
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar se á ao pagamento de 
multa na proporção de 0,5% (cinco décimos percentuais), calculada sobre o valor do material 
não entregue nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste instrumento, tudo em 
consonância com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:  
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Este contrato poderá ser rescindido dentro do que estabelece os artigos 77 e 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações, ou a critério da Administração Pública Municipal, conforme determina 
o artigo 79 do diploma legal acima mencionado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES: 
 
A CONTRATADA obriga se a manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários até os limites estabelecidos na lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo 
ou em parte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DAS RESPONSABILIDADES) 
 
O Contratado assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução das obrigações contratadas.  
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 
Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao 
Contratado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo 
ou em parte o presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO: 
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Os contratantes elegem o foro da Cidade de Uruará, Estado do Pará, como competente para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não possam ser 
resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas, que também o subscrevem.  

 
                                                                                              

                                                                                        Placas, .... de ......... de 2018. 
 
 

__________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

Contratante 
 
 

_______________________________ 
(nome da empresa) 

Contratada 
 
 

 
Testemunhas: 
01: ________________________    02:________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
 
 
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante 
 
 
 
 
 Nome da  empresa,.............    inscrita no CNPJ Nº ............. declara sob pena da Lei a até a 
presente data inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório. Ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 
 
 
 
 
Placas – PA, ... de ........de  2018 
 
 
 
__________________________________ 
Razão social da licitante 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
 
 
 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 
sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante 
legal, para fins do Pregão Presencial Nº 9/2018-00015, DECLARA expressamente, sob as 
penalidade cabíveis, que : 
 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º 
da Lei Complementar 123/2006. 

 
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e 
que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.  

 
 
 
____________________________,____________de_________ 
 
 
_________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
 

 
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes por ocasião do credenciamento 
 
  



 

 
           ESTADO DO PARÁ 

      Prefeitura Municipal de Placas 
           FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
           CNPJ- 12.566.342/0001-52         

 

 

29 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 

 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO QUE COMPROVE QUE A EMPRESA ESTA ADEQUADA ÀS NOVAS 
NORMAS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 

 
 
 
 
 
Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante 
 
 
 Nome da empresa, .............    inscrita no CNPJ Nº ............. declara sob pena da Lei que a 
empresa está adequada às novas normas de emissão de nota Fiscal eletrônica. Ciente da 
obrigatoriedade. 
 
 
 
 
Placas- PA, ...... de ........de 2018. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Razão social da licitante 
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ANEXO VIII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 

9/2018-00015 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), 
como representante devidamente constituído de (identificação completa da 
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item IV, 
subitem 4.7 do Edital do PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 
9/2018-00015, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
a) A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015 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 
PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO 
PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015 não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 
PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM Nº 9/2018-00015 quanto a participar ou não da referida licitação;  
 
d) O conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015 não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
PREGÃO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
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e) O conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM Nº 9/2018-00015 não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PLACAS antes da abertura oficial das propostas; e  
 
f) Não possui grau parentesco até terceiro grau com servidores públicos municipais que 
exercer cargo de direção, chefia, assessoramento e/ou agentes públicos municipais; 
 
g) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.  
 
 
 
 
 
Localidade, aos ___ dias de ___ de 2018. 
 
 
 
 
 
___(assinatura e dados – representante da licitante)___  
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ANEXO IX 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00015 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO. 
 
 
Declaro sob as penas da lei, que a empresa _______________ não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, em atendimento à legislação pertinente. (Art. 20, XII, Lei 12.309/2010) 
 
 
_____________________, ___/___/___ 
Local e data  
 

 
 
 

_________________________ 
Razão Social 

CNPJ nº ................. 
(carimbo e assinatura) 


