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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

USO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER – CENTRO 

ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 11190.128000/1150-3 PARA 

TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, 

subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas alterações e lei 

complementar 123/2006. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00min do dia 15 (quinze) de fevereiro de 2018, 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Redenção-PA. 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: Pessoalmente, na sede Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Redenção - PA, Rua Walterloo Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 

– Jardim Umuarama, Redenção-PA ou pelo telefone (94) 3424-3578. 
 

LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: 

Gratuitamente, no endereço acima citado, em dias 

úteis, das 8:00h: às 14h:00 e no site www.redencao.pa.gov.br.  
 
VALOR PRESVISTO ESTIMADO R$ 1.737.006,00 
 
 
 ESCLARECIMENTO: AS EMPRESAS INTERESSADAS NO CERTAME DEVE REQUERER 
JUNTA A COMISSÃO O PROGAMA PARA FORMALIZAR A PROPOSTA DIGITAL EM PEN DRIVE, 
ASSIM FACILITA O LANÇAMENTO DOS PREÇO NO SISTEMA. 
 
 

Valdeon Alves Chaves 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 

 
 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 
 
 

PREÂMBULO 
 

              O Município de Redenção, Estadodo Pará, inscrito no CNPJ sob 

nº. 04.144.168/0001-21, através do Prefeito Municipal de Redenção-PA 

ePregoeiro nomeado através da Portaria Nº. 010/2017-GAB, observadas 

às disposições contidas na Lei Federal 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 

de 08/08/2000, subsidiariamente pelas Leis nº. 8.078/90, 8.666, 9.784/99 e suas 

alterações e lei complementar 123/2006, torna público a realização de 

licitação, no dia 15 de fevereiro de 2018 às 09h00min (horário local) na sede 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção-PA, no endereço Rua 

Walterloo Prudente, nº. 253, Jardim Umurama, Redenção-PA, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos 

envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à 

mesma hora local, salvo manifestação em contrário. 
 

Informações adicionais e Cópia deste edital e 

seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede administrativa 

da Prefeitura Municipal de Redenção - 

PA. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (94) 3424-3578. 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 

DESTINADOS AO CER – CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 

PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 

11190.128000/1150-3 PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I. 

 

1.2. Os itens listados no Anexo I,  serão necessariamente adquiridos em sua 

totalidade. Os mesmos são quantidades oriundas das propostas nº 

11190.128000/1160-07 e nº 11190.128000/1150-3, sendo consideradas apenas 

para 

fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do contrato. 
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As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do anexo I e 

forem convocadas para a assinatura docontrato, obterão apenas o direito 

e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da 

vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus 

planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a 
adquirir previamente o material constante do Anexo I. O Município de 

Redenção não se responsabilizará por prejuízos 

financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob 

alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura. 
 

1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, 

relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, 

não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

1.4. Os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atenderem às exigibilidades, serão devolvidos, e o pagamento de toda 

a parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo 

prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem 

prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial. 

1.5. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos 

constantes deste Pregão Presencial e das condições gerais e particulares 

do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 

integral cumprimento do contrato. 
 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao seu objeto que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.2. Não poderão participar deste certame às empresas que: 

2.2.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.2.2. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para 

licitar de contratar com a Prefeitura Municipal de Redenção nos termos do 

inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações; 

2.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º. da Lei 

10.520/02; 

2.2.4. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo e não 

reabilitadas; 
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2.2.5. Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

2.2.6. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela Licitação. 
 

3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 
da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre 
os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. 

3.1.1. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

3.1.2. Declaração de que o Proponente Cumpre os Requisitos de 

Habilitação, conforme modelo em anexo a este edital. 

3.1.3. os documentos de credenciamento deverão ser apresentados em 

envelope separado do envelope de proposta e habilitação. 

3.1.4.  É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa 

Proponente. 

3.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento será motivo 
para a desclassificação da proposta ou inabilitação da proponente. Neste caso, 
o representante ficará impedido de participar do certame, manifestar e 
responder pela Proponente. 
 

3.1.6. A empresa proponente somente poderá se pronunciar através de 

seu representante credenciado e ficará obrigada pelas declarações e 

manifestações do mesmo. 
 

3.1.7. Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver 

dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao 

licitante que estará autorizado a retirar essa documentação, devendo 
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lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma vez que citado 

documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa 

4 – DAS PROPOSTAS 

4.1. A proposta de preços será apresentada em papel timbrado da 

Empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, suas folhas devem estar seqüencialmente numeradas e 

rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, ou 

procurador nome da proponente, número do CNPJ da Empresa, número 

de telefone e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, com 

indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 

conta bancária. Deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada 

rigorosamente ao objeto deste instrumento, sem conter alternativas de 

preços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento ter mais 

de um resultado. 

4.2. Preço por item, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 

e por extenso ao final da proposta, devendo estar inclusos todos os custos 

e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, que recaiam 

sobre o fornecimento do objeto desta Licitação. 
 

4.3. A proposta deverá conter ainda validade, que não poderá ser inferior 

a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sessão pública do 

PREGÃO. 

4.4. Deverá constar na proposta o nome do fabricante do produto 

cotado, que será entregue. 

4.5. Não serão aceitos, no momento da entrega, materiais diferentes 

daqueles constantes na proposta vencedora. 
 

4.2. O envelope 01 deverá ser endereçado da seguinte forma: 
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2018 

Processo Licitatório nº 008/2018 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 
  

5 - HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação, a Proponente deverá apresentar, no 

envelope 02, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos. 

A - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ/MF; e FIC (FICHA 
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DE INSCRIÇÃO ESTADUAL). 

 

B - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

C - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 

administradores. 

D- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual (Alvará); 
 

E - Cópia de Identidade e CPF dos Sócios ou CNH;  

F - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

G - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

 

H- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa 

da União, fornecida pela Fundação da Receita Federal do Brasil e Procuradoria - 

Geral da Fazenda Nacional; 

 

I - Prova    de    regularidade    para    com    a    Fazenda    Estadual mediante 

apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do Estado; 

 

J - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

competente do Município 

 

L - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

M - Prova de regularidade fiscal perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito - 

CND/MPS, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa.  

 

N-Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em conformidade com a Lei 

12.440/11 (http://www.tst.jus.br). 
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O - Licença de Funcionamento, atualizada, emitida pela Vigilância Sanitária 

Municipal ou Estadual, conforme o caso. 

R- Autorização, ou registro do produto expedido pela ANVISA ou a equivalente 

publicação na Imprensa Oficial da União; para produtos da aérea hospitalar; 

 

S - Certidão de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

cível da sede da licitante, com prazo de validade não superior a sessenta (60) 

dias e não vencida na data da abertura da licitação; 

T - Mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa 

licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, com o objeto da presente licitação; 

U- Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por 

contador ou por profissional equivalente, com certidão de regularidade 

profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e declarações se optante 

pelo simples, que comprovem a boa situação econômico-financeira da 

empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, EM se 

tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, 

apenas será exigido no ato da assinatura do contrato nos termos do decreto 

8.538/2015. 

 

V - Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver 

alguma restrição, todas as documentações, que será devidamente conferida 

pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado 

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

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. Incluído por determinação do Decreto 8.538/2015. 

 

X- Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal modelo do 

Anexo IV, assinada pelo representante legal do licitante; 

5.2. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes 

unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este 

certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única 

empresa (razão social e CNPJ), exceto INSS e Divida Ativa da União, que 
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emite as CNDS abrangendo matriz e Filial. 
 

5.3. A ME e a EPP deverão apresentar toda a documentação exigida 

para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade  
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

5.4. Será acatado integralmente o tratamento diferenciado às microempresas 

e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, desde que devidamente comprovada na sessão 

de julgamento à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

5.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

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

licitação. 
 

5.7. Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que 

evidencie lapso isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade 

do documento. 
 

5.8. A documentação dos licitantes que não tiverem proposta 

classificadas em 1º lugar, será devolvida aos respectivos licitantes, ao final 

da sessão. 
 

5.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 

respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 
envelopes “Documentação”. 
 

5.10. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos 

por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas. 

5.11. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na 

ordem prevista conforme subitem 5.1. 
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5.12. O Envelope n.º 02, Contendo todos os documentos exigidos no item 5 e seus 

subitens, deverá ser endereçado da seguinte forma: 
 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2018 

Processo Licitatório nº 008/2018 

(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

A ausência dos dizeres na parte externa desclassificará a licitante. 

 

6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

6.1.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo desde Edital, será 

aberta sessão pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o 

credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento 
dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 

6.1.2. Será adotado o critério de menor preço, por ITEM, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital e seus anexos. 
 

6.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas, está 

encerrado o credenciamento, e por conseqüência, a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

6.1.4. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só 

proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem 

a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à 

negociação do preço ofertado e à adjudicação 

6.1.5. O pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a 

Proposta de Preços Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços 

e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 

procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos 

os preços unitários. 

6.1.6. As Propostas que não atendam às exigências deste Edital, quanto a 

sua formulação serão liminarmente desclassificadas. 

6.1.7. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro 

selecionará as propostas para fase lances, observando os seguintes 

critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela; 
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b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 

ofertados. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

6.1.8 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

A) - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão 

do exercício do direito de preferência. 

B) - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate 

ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 

dar-se-á prosseguimento à sessão. 

C) - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP 

remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 

deste título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 

preferência. 

D) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP 

que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas 

empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 

E) - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o 

direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação 
da etapa de lances. 

6.1.9. O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas para a apresentação 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das 
demais em ordem decrescente de valor. 
 

6.1.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.2.1 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de 

menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.2.2. Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a 

tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias. 
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6.2.3. Não sendo aceitável a proposta de menor preço ou se o autor desta 

desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro declara a Proponente 

Desclassificada e examinará a Proposta subseqüente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 

caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

6.2.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com 

os termos deste Edital, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais 

vigentes, que consignarem preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, preços por item ou unitário simbólicos, irrisórios ou cotação de 

valor zero. 

6.2.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a 

licitante classificada e habilitada será declarada vencedora, cabendo ao 

pregoeiro questionar os representantes das empresas presentes, acerca 

da intenção de interpor recurso. 

6.2.6. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor 

recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa 

declarada vencedora. 

6.2.7. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, 

deverão ser observadas às disposições constantes no item 10, deste Edital. 

6.2.8. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas 

as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e 

pelas Proponentes presentes. 
 

7 – DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas 

forem necessárias), de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde pelo período de 12 (DOZE) meses, podendo ser prorrogado 

conforme a necessidade. 

7.1.2. Feita à solicitação pelo, o licitante terá o prazo de 08 (oito) dias 

corridos para sua entrega no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

7.1.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após. 

7.1.4. As entregas deverão ser por conta e risco do licitante vencedor, nas 
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quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados 

dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

7.1.5. É de responsabilidade do licitante vencedor a substituição dentro 

de no máximo 05 (cinco) dias corridos, depois do comunicado da 

Secretaria Municipal de Saúde, de qualquer material fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se Constatados danos  

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da abertura  
da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem 
quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

7.1.6. Em caso de eventual suspeita de má qualidade dos produtos 

recebidos, serão  para encaminhamento a órgãos ou 

empresas especializadas para análise. 

8 – DO PAGAMENTO/REAJUSTAMENTO. 
 

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta 

licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito 

em conta corrente/ou diretamente na Tesouraria, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente. 

8.1.2. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a 

data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 

prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a(s) 

empresa(s) vencedora(s) solicitar(em), através de requerimento formal, o 

pedido de recomposição de preços demonstrando os valores reais, 

instruído com cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, 

caso em que a municipalidade irá proceder à revisão se efetivamente 

comprovada. 

8.1.3. O pedido de recomposição de preços não exime a(s) empresa(s) 

vencedora(s) da responsabilidade contratual de entrega nos prazos 

estipulados no edital após a assinatura do Contrato sob pena de 

incorrer(em) no presente em mora e inadimplemento com a aplicação 

das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão 

contratual. 

8.1.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e 

o pagamento será sustado para que a Licitante tome as medidas 

necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 
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8.1.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora. 
 

9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO. 

9.1. O prazo para a assinatura do Contrato será de, no mínimo, 05 (cinco) 

dias, de conformidade com o Artigo 60 da Lei Nº 8.666/93. 
 

9.1.2. As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subseqüente 

contrato a ser firmado pela Licitante vencedora, assim como toda a 

proposta vencedora; 

9.1.3. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de SAÚDE e Administração. 

10 – DAS PENALIDADES 

 

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II- multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, III - suspensão temporária de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 

02 (dois) anos, e IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 
 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, 

em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 
 

11 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
 

11.1. Qualquer interessado poderá, até dois dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo 
administrativamente. 
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11.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que 

expediu o presente instrumento convocatório; 
 

11.3. Acolhida à impugnação, será designada nova data para realização 

deste certame; 
 

11.4. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à 

impugnação antes da data fixada para a realização deste Pregão 

confere ao licitante a sua participação no procedimento licitatório até a 

ocorrência desse evento. 

11.5. Ao final da sessão, depois de declarada a vencedora, qualquer 

Proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando, então, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos 

para a apresentação das razões recursais escritas, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas 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. 

11.6. Não será admitido, nem concedido prazo para Recurso sobre 

assuntos meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao 

Instrumento Convocatório. 

11.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, o 

acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.8. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta, 

publicamente, em ata, ao final da audiência pública sua intenção de 

recorrer. 
 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de 

dotações consignadas no orçamento vigente conforme discriminado abaixo: 
 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 – Seguridade Social 

Funcionais Programáticas: 

10.301.1221.1102.000 =  Manutenção do Centro de Fisioterapêutico Municipal; 

10.301.1221.2204 = Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 

4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente. 
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0.1.29/002.001= Recursos do Sus; 

0.1.11/002.001= Fontes do Recurso. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

13.1. A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em 

quaisquer das fases, na conformidade do Artigo 49 e seus parágrafos, da 

Lei Nº 8.666/93. 

13.2. A Prefeitura se reserva o direito de contratar apenas parte dos 

materiais, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para seus 

serviços. O proponente obriga-se em aceitar a ordem de compra, que por 

ventura lhe seja enviado como resultado da licitação. 

13.3. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em 

conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/93. 
 

13.4. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente. 

13.5. Integram para todos os efeitos ao presente Edital, independentemente de 

qualquer transcrição, os seus anexos. 
 
 

 

 

Redenção - PA, 29 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALDEON ALVES CHAVES 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

LICITAÇÃO / MODALIDADE: 

 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO LICITATORIO N.º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2018 

 

 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

 

 

 DADOS DA SOLICITANTE 

ÓRGÃO / ENTIDADE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

LOCALIZAÇÃO: 

Av. Guarantã 600, Setor Vila Paulista– Redenção– PA – CEP: 68552-220. 

Fone/: (94) 3424-3578.  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição/fornecimento dos produtos em 

questão poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular 

e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço 

por item”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a 

economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no 

mercado em relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor 

preço. 

 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) todas e 

quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos; 

 Emitir comprovante de recebimento dos produtos; 

 Emitir o atesto de recebimento definitivo, através da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 

até 05 (cinco) dias, contados do recebimento; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) vencedora(s) executar fora da 

especificação ou com problemas técnicos. 

 

VALDEON ALVES CHAVES 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 

OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital, por meio de Pregão, tipo Menor Preço por item, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE E 

EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER – CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, 

CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 

11190.128000/1150-3 PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme condições e especificações constantes no Edital. A contratação se efetivará por meio de 

contrato, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

condicionando a sua eficácia a partir da publicação, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e nos termos do edital Pregão e da 

Lei nº 8.666/93. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente objeto tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO 

CER – CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 11190.128000/1150-3 PARA 

TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

Especificações Técnicas contidas no Presente Termo. 

2. Justificativa - Considerando às necessidades da Administração da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tem o presente Termo a finalidade de  

viabilizar, técnica e adequadamente os procedimentos necessários, com 

vista à contratação em tela. 

3. DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através de 

equipe técnica ou pessoa por ela indicada, a quem competirá atestar os serviços 

executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes 

forem realizados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas. 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE. 

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Marca 

1 ADIPOMETRO UN 4, 

  escala  0 a 80 m sensibilidade 1.0 mm com planilha de avaliação e trena. 

2 ADIPÔMETRO ANALOGICO UN 2, 

  analogico 

3 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO UN 12, 

  -Alumínio anodizado 

  -Dupla barra de sustentação (maior segurança): Sim; 

  -Regulagem de altura: 10 cm entre 82 e 92 cm; 

  -Ponteira aderente: Sim; 

  -Resistente e flexível de poliuretano ou borracha com dois rodízios na parte dianteira: Sim. 

4 APARELHO DE BONNET UN 4, 

  Construído em aço 

  • Pintura eletrostática 

  • Encosto fixo 

  • Apoios laterais para mãos 

  • Estofado revestido em courvin 

  • Controle de resistências por meio de pesos graduáveis. 
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  • Duplo para a execução de exercícios unilateral ou bilateral, 

  alternado e simultâneo 

  • Acompanha8 anilhas de ferro ( 1 par de ½, 1,2, 3 kg) 

5 APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL 02 CANAIS UN 4, 

  modo de operação bipolar com 02 canais 

6 APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO UN 5, 

  portátil, suporte com rodizio, iluminação até 100W 

7 APARELHO DVD PLAYER - COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MIDIAS UND 2, 

  DVD PLAYER 

  -Compatíveis com os seguintes formatos:MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - 

  DVD-R/-RW. 

  -Sistemas de Cor: NTSC e Progressive Scan, Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, 

  -Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Closed Caption. 

  -Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída 

  S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto 

  Voltagem: Bivolt automático 

  Dimensões (L x A x P) :36 x 35 x 20cm Peso: 1,4 Kg 

8 APARELHO PARA TRAÇÃO ORTOPÉDICA UN 14, 

  tipo cervical leito. Característica imobilização cervical vértebra e constrição do movimento do pescoço de forma eficaz. Neck altura 

  ajustes facilmente são girados por dispositivos de ambos os lados. aplicação Prevent de trauma cervical 

9 AR CONDICIONADO UN 1, 

  Capacidade 35.000 a 36.000 BTUs, tipo SPLIT, função  quente e frio. 

10 AR CONDICIONADO 12000 BTU UND 11, 

  Climatização apenas frio, tipo SPLIT mínimo de 12000 BTU.220v 

11 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS UN 2, 

  condicionador de ar de 18 mil btus, apenas frio 

12 AR CONDICIONADO 36.000 BTUS UN 1, 

  climatização apenas frio 

13 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS UN 8, 

  central de ar condicionado split 7.000 btus somente frio 

14 ARMARIO DE AÇO FECHADO UN 24, 

  1,80 x 0,75 em aço 

15 ARMARIO VITRINE 2 PORTAS UN 5, 

  MT 102 - Armário vitrine 2 portas laterais para vidros 

  - Estrutura em chapa de aço. Laterais para colocação de vidros. Porta em vidro com fechadura tipo yale. 

  Com suporte para colocar vidros ( 4 prateleiras). 

  Dimensões: 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. 

  Pintura Epoxi. 

16 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS UN 10, 

  Arquivo com 04 gavetas. 

  Capacidade de 60 kgf por gaveta. 
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  Puxadores em poliuretano. 

  Tampo e corpo em chapa 24. 

  Gavetas que deslizam por trilho telescópico (carilhão). 

  O4-C: 1335mm alt. x 470mm larg. x 705 mm prof. 

17 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL UN 4, 

  com valvula de segurança, com rodizios. 

18 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL UN 8, 

  com valvula de segurança, frasco termoplastico de vidro, capaciade de 6 a 10 litros, suporte com rodizios. 

19 AUDIÔMETRO UN 2, 

  Audiômetro clínico com display de cristal líquido, com 2 canais independentes, possui teste de fala, teste ABLB, teste Stenger, 

  mascaramento , armazenamento de resultado de testes, conexão com PC, saída para campo livre. Deve acompanhar os seguintes 

  acessórios: fone TDH 39, vibrador ósseo, microfone, amplificador para campo livre. 

20 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO UND 3, 

  modo de operação digital garantia de minima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante; 

21 BALANÇA PORTATIL DIGITAL UN 8, 

  material termoplástico 

22 BALANCIM PROPRIOCEPTIVO UN 23, 

  aço/plataforma em madeira antiderrapante 

23 BALCÃO (MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR) UN 5, 

  confeccionado em madeira MDF/MDP ou similar, curvo  1,20 x 1,10 x 0,40m 

24 BALDE C/PEDAL 05 LTS UN 23, 

  capacidade minima de 05 litros, confeccionado em polipropileno 

25 BANHO DE PARAFINA UN 5, 

  Câmara dupla 

  Termostato ajustável 

  Lâmpada piloto e chave liga/desliga 

  Carrinho para transporte capacidade para 8Kg de parafina 

  Dimensões da cuba 30 x 24 x 20cm (LxAxP) 

  Dimensões totais 40 x 28 x 58cm (LxAxP) 

26 BANQUETA GIRATÓRIA INOX ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS DE AÇO INOX UN 31, 

  material de confecção em aço inoxidável  regulagem de altura, rodízios assento giratório 

27 BAROPODÔMETRO UN 1, 

  Baropodômetro, modelo computadorizado realiza análise estática, dinâmica e estabilometria; plataforma com minimo de 2288 

  sensores; Operação tempo real, centro de força, área de contato,software para computador, imagens 3d, análise compara 

  imagens. 

28 BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA UN 8, 

  02 metros / aço / sem piso 

29 BEBEDOURO ELÉTRICO C/ COMPRESSOR PARA GARRAFÃO 20LTS 220V UN 6, 

  Bebedouro elétrico de coluna 

  (água natural/gelada) para 

  garrafão de 20 litros. Corpo em 
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  metal esmaltado; Mangueira 

  atóxica. Utilização de compressor 

  de gás. Com certificação do 

  INMETRO. Cor branca. 220V 

30 BENGALA TIPO T UN 13, 

  Tamanho único ajustável (mínimo: 74cm - máximo: 96cm), Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. 

31 BERA SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO UN 1, 

  Sistema de Potencial Evocado que realiza teste de Emissões Otoacústicas por estímulo Transiente (EOAT), produto de Distorção 

  (EOADP), Exame dos Potencias Evocados Auditivo do Tronco Cerebral (ABR). Deve possuir memória para testes e/ou laudos, 

  comunicação com PC, realizar impressão de exames. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fones, eletrodos, 

  sonda, olivas, necessários para realizar o exame. 

32 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL UN 7, 

  Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distancia, pulso e calorias. Programas: mínimo 

  de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento 

  com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário: mínimo de 120 kg. 

  Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

33 BIOMBO TRIPLO EM AÇO UND 20, 

  Material em aço inoxidável, com rodízios e tamanho triplo, pintado na cor branca, tubos de ¾” x 0,9mm, faces c/movimentos 360°, 

  c/rodízios de 1 ½”, e tamanho triplo, dimensões 1,75m x 1,80m, acompanha tecido em algodão branco; 

34 CABINE AUDIOMÉTRICA UN 2, 

  iluminação interna, confeccionada em madeira, dimensões mínimas de 0,90 x 0,90 x 1,50cm 

35 CADEIRA UN 20, 

  estrutura em aço/ferro pintado, sem rodizios, sem braços, sem regulagem de altura, assento e encosto em polipropileno. 

36 CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA UN 2, 

  freios unilateral, confeccionado em aço/ferro pintado, apoio do braço fixo, apoio pés fixo, capacidade até 140kg, dobrável, coletor 

37 CADEIRA DE RODAS ADULTO UND 3, 

  pés removivel, material confecção aço/ferro pintado, braços removivel, c/ elevação pernas e suporte de soro.Garantia mínima de 

  12 (doze) meses pelo fornecedor ou fabricante; até 100kgs 

38 CADEIRA FIXA 4 PERNA UN 28, 

39 CADEIRA OFTALMOLÓGICA UN 1, 

  movimento elétrico, encosto regulavel, apoio cabeça regulavel, acionamento da resistencia comando lateral. 

40 CADEIRA OTORRINOLÓGICA UN 1, 

  movimento elétrico, encosto regulável, apoio da cabeça regulável, movimentos laterais livres, acionamento da resistencia em 

  comando lateral 

41 CADEIRA PARA MASSAGEM UN 6, 

  confeccionado em aço/ferro pintado, capacidade ate 140 kg. 

42 CADEIRA PARA TURBILHÃO UN 2, 

  material cromado, rodizios, assento giratório, revestimento em courvin 

43 CADEIRA UNIVERSITÁRIA UN 71, 

  material termoplástico, apoio convencional. 

44 CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA UND 5, 
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  Estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento 

  de balanço. Proteção lateral em courvin - saia para proteção das molas. 06 pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. 32 

  molas. Dimensões aproximadas: 95x19 cm. Capacidade: 150 Kg. 

45 CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX UN 3, 

46 CARRO MACA C/ GRADES SUPORTE P/ SORO UN 11, 

  material de confecção, aço inoxidável, suporte de soro, grades laterais, acessório(s) colchonete 

47 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS UN 4, 

  carro para transporte de materiais diversos tipo cuba/min. 200 L em polipropileno. 

48 CICLOERGÔMETRO HORIZONTAL UN 8, 

  CICLOERGÔMETRO HORIZONTAL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA - Bicicleta Ergométrica Horizontal. Deve possuir painel com 

  display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorias. Monitor cardíaco 

  com sensor do tipo Hand Grip; Sistema magnético de carga com no mínimo 08 níveis de regulagem; Capacidade de no mínimo 

  120 Kg; Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Compartimento para garrafa d água; Estrutura em aço 

  com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material 

  impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinta para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela 

  entidade compradora. 

49 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS-50 LTS UN 7, 

  Cilindro para Oxigênio Medicinal Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10M3 

  Com válvula, manômetro e Fluxomêtro 

  Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar 

  Normas Aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791 

  Medida: Altura 1,52 cm x diâmetro 23 cm 

  Peso: 63 kg 

  Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT 

50 CILINDRO DE GASES MEDICINAL - 03 LITROS UN 8, 

  material de confecção alumínio, capacidade mínimo de 03 litros, suporte sem rodízios, acessório(s) válvula, manômetro e 

  fluxômetro 

51 CILINDRO DE GASES MEDIDICINAIS UN 2, 

  cilindro em aluminio, sem suporte, com válvula manômetro e fluxômetro, capaciade minima de 3 L a 10 L. 

52 COLUNA OFTALMOLÓGICA UN 2, 

  Fabricada em chapa metálica tratada contra corrosão e pintura eletrostática a pó, o que garante grande durabilidade e estabilidade 

  do conjunto. * Liga/desliga projetor * Liga/desliga e controle da intensidade da luz da sala / consultório * Liga/desliga e controle da 

  Intensidade da luz da luminária * Indicação de utilização no painel para o Oftalmoscópio e Retinoscópio -OPCIONAIS INCLUSOS * 

  Controle dos movimentos da cadeira * Carregador de baterias com duas entradas para Retinoscópio ou Oftalmoscópio portáteis. * 

  Braço pantográfico para o refrator com ajuste longitudinal * Dois braços com bandejas de apoio (uma em aço e uma revestida em 

  fórmica) * Tomadas auxiliares * Fonte eletrônica para alimentação do Oftalmoscópio e Retinoscópio com seletor de tensão 

  ajustável de 2,5v a 6,0 v. Especificações Elétricas: Tensão de Alimentação: 110 v ¿ 130 v~ / 220v - 230 v~ Reversão Automática 

  Freqüência: 50/60Hz Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado 

53 COMPUTADOR (DESKTOP -BÁSICO) UND 13, 

  procesador no minimo intel core i3 ou AMD A10 ou superior, disco rigido no minimo 500 500 GB memoria RAM 4 GB, DDR3, 

  1600MHz unidade de disco otico, CD/DVD ROM, teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio, monitor 18,5" 1366x768 mouse USB, 
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  800 DPI 2 botôes scrool com fio, interface de rede 10/100/1000 e WIFI  interface de video integrada , sistema operacional  no 

  minimo windows 7 pro 64 bits, fonte compativel com item, garantia de no minimo 12 meses. 

54 COMPUTADOR DESKTOP UN 5, 

  com mouse USB  800 DPI 2 botões scrool com fio, fonte compativel com o item, sistema operacional windows 7 pro 64 bits, 

  garantia minima de 12 meses, teclado USB ABNT2, 107 teclas com fio, interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, interface de video 

  integrada, processador no minimo intel core i3 ou AMD A10, memoria RAM  4GB DDR3 1600 MHZ, disco rigido minimo de 500 GB, 

  monitor 18,5" 1366x768, unidade de disco otico CD/DVD ROM, com monitor de 18,5 polegadas no minimo (1366x768). 

55 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) UN 3, 

  CPU frequência 2.4 ghz à 3.0 ghz, 

  memória RAM 4 gb, disco rígido de 750gb, tamanho LCD 14”, teclado 

  padrão abnt2, processador com clock mínimo 3.0 ghz e c/turbo boost de 

  até 4.0 ghz, 2 núcleos e 4 threads, memória cachê mínima 4mb. 

  tecnologia 64 bits, 2 módulos de memória ram ddr3 1066 ou1333mhz 

  mínima 4gb, disco rígido sata mínimo de 500gb, 7200 rpm, placa de 

  vídeo deverá possuir memória dedicada de no mínimo 1024mb, deverá 

  possuir uma saída vga externa, tela de led alta definição c/no mínimo 14 

  polegadas, antireflexo, saida hdmi, gravador e leitor de dvd/rw/ dl, 

  webcam de no mínimo 2.0 megapixels e microfone integrado, teclado 

  padrão português brasil abnt2, mouse touchpad c/02 botões, altofalantes 

  estéreo, placa wireless padrão 802.11 b/g/n, placa de rede 

  100mbps padrão rj45, mínimo de 3 portas usb 2.0, leitor de cartões de 

  memória sd, bluetooth (opcional), bateria de íon de lítion de no mínimo 

  06 células, cor predominante preto ou prata, sistema operacional 

  windows 7 professional 64 bits português brasil, deverá acompanhar 

  manual do usuário e softwares de instalação do sistema operacional, 

  aplicativos, drives, garantia e assistência técnica de no mínimo 12 

  (doze) meses: 

56 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO UN 2, 

  01 eletrodo, bateria para no mínimo 50 choques, sem tela ECG 

57 DINAMÔMETRO UN 1, 

  manual, portatil, capacidade de 50 kgf, divisões 500gf, fabricado em aço, composto por elementos elasticos de aço, mostrador tipo 

  relogio por leitura simples e direta. 

58 DIVÃ ESTOFADO PARA EXAMES UNID 2, 

  material de confecção aço / ferro pintado , revestimento courvin 

59 ELETROENCEFALÓGRAFO UN 1, 

  Sistema computadorizado para Eletroencefalograma digital para utilização em: eletroencefalograma, mapeamento cerebral, vídeo 

  EEG e potencial evocado; que atenda as seguintes especificações: Amplificador de no mínimo 22 canais monopolares para EEG, 

  um canal bipolar para ECG e um canal de trigger para sincronismo com foto estimulador; Conversão A/D de no mínimo 12 bits; 

  Filtros passa-altas e passa-baixas configuráveis com processamento digitais de sinais; Rejeição de modo comum: maior de 100dB; 

  Frequência de amostragem igual ou superior a 2400 Hz por canal; Apresentação de amostras na faixa de 400 por canal; Filtro 

  notch digital ajustado a frequência de 60Hz com atenuação mínima de 40 dB; Filtro para frequência de rede 60 Hz; Filtro para 
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  baixas frequências de aproximadamente: 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20, 50 Hz selecionável de forma individual para cada canal; Filtro para 

  altas frequências: 20, 35, 70 e 100Hz. Deve acompanhar o amplificador a fonte de alimentação e cabos de rede, jogo de eletrodos, 

  pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento 

  cerebral, sincroniza o registro bioelétrico e a imagem do paciente, estimulador auditivo e fone de ouvido. Deverá ser fornecido 

  sistema operacional Windows XP ou Vista com licença do sistema operacional do PC e microcomputador tipo Notebook, com 

  processador Pentium Core 2Duo, 2GHz ou superior e monitor colorido LCD de no mínimo 12 polegadas, placa de vídeo dedicada 

  de no mínimo 120MB, placa de rede e PadMouse. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante 

60 ELETROESTIMULADOR COM CORRENTE GALVÂNICA-FARÁDICA 02 CANAIS UN 9, 

  galvanica/farádica/russa/interferencial/tens/fes/ minimo 02 canais 

61 ELETROMIÓGRAFO UN 2, 

  compacto, possuir no minimo 04 canais de EMG, possuir taxa de aquisição de no minimo 2000 amostras/segundo por canal, 

  comunicação com microcomputador, posibilidade de utilização em conjunto com software para aquisição de dados, alimentação 

  110/220 v - 60 Hz, software para EMG, possibilidade de configurar os canais de entrada, possibilidade de selecionar a frequencia 

  de amostragem, possibilidade de gravar ensaios, visualização dos sinais durante o ensaio, possibilidade de exportar dados para 

  arquivos de texto, possibilidade de realizar sessões de biofeedback com recursos multimidia para estimular o paciente, ptencial 

  sensitivo, potencial de monitorização intraoperatoria, ptencial evocado somato-sensitivo, acessorios: sensores de EMG que 

  possibilitem o pleno funcionamento do equipamento, cabo decomunicação, cabos com tres pontas, ativo, referencia e terra tipo 

  jacare para condução nervosa, cabos com tres pontas com eletrodo de disco, eletrodo terra tipo barra ou disco, pares eletrodo de 

  anel/dedos para estimulo ou captação, eletrodo de barra para estilmulação repetitiva. 

62 EMISSÕES OTOACÚSTICAS UN 1, 

  teste TE ou DP sem impressora 

63 ERETOR PLATAFORMA UN 5, 

  Aparelho Eretor com mesa para atividades ou refeição. Plataforma com acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado 

  e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de torax confeccionada 

  em poliester, com velcro para fixação e ajustagem. Indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural.Registro 

  Anvisa: 80022719007 

  Grande com mesa 

64 ESCADA 02 DEGRÁUS UN 18, 

  Escada com 02 Degraus para Uso Medico-Hospitalar 

65 ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO UN 3, 

  138cm x 9cm x 3cm 

66 ESCADA DOBRÁVEL 03 DEGRAUS UN 13, 

  Leve e resistente, a escada é confeccionada em alumínio e apropriada para o uso doméstico. Com ela, você consegue alcançar 

  prateleiras, armários e outros locais mais altos, reduzindo o risco de acidentes. 

  Os pés emborrachados impedem a movimentação involuntária até em superfícies mais lisas. Já os degraus possuem material 

  antiderrapante, garantindo segurança ao subir e descer. 

  Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 53x37x55cm 

  Peso aproximado da embalagem c/ produto - Kg 1,9kg 

67 ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) UN 22, 

  Construída em madeira envernizada, Com corrimãos duplos, para adultos e crianças; Degraus e plataforma revestidos com 

  material sintético antiderrapante de 4 degraus na altura de proximadamente 9cm e 3 degraus com aproximadamente 12cm de 
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  altura. Dimensões 1,33x0,48x0,60x1,17m 

68 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO UND 10, 

  Material De Confecção - Tecido Em Algodão fecho em velcro. 

69 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTRAL UN 7, 

  Confeccionado em aço/ferro pintado, adulto, braçadeira/fecho nylon/metal, tipo aneroide. 

70 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL UND 2, 

  Material de confecção  tecido em algodão, tipo de feixe em velcro 

71 ESFIGMOMANOMETRO SIMPLES - ADULTO UN 3, 

  tecido em algodão, abraçadeira/fecho em metal 

72 ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) UN 6, 

  material em madeira sem regulagem. 

73 ESTANTE / 06 PRATELEIRAS UND 14, 

  Estante com Reforço, capacidade/prateiras Min. 100 kg/06 prateleira. 

74 ESTEIRA ERGOMÉTRICA UN 7, 

  ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de 2.0 HP, silencioso; Inclinação eletrônica 

  com elevação de 15%; Velocidade até 20 km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 520 

  x 1400 mm (Manta Trípla); Sistema de amortecimento com no mínimo 06 amortecedores; Monitor de LCD; Mínimo de 15 

  programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco; 

  Medidas aproximadas: 1850mm (comprimento) X 820mm (largura). Peso suportado: 180 Kg Alimentação elétrica a ser definida 

  pela entidade solicitante. 

75 ESTETOSCÓPIO INFANTIL UND 5, 

  Auscultador em aço inoxidável, tipo duplo 

76 ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR UN 11, 

  Equipamento digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS, FES, Corrente 

  Russa, Interferencial. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve 

  acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos 

  de borracha. 

77 EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS P/ FISIOTERAPIA, REFERENCI 1285/AM UN 15, 

  Exercitador De Mãos E Dedos P/ Fisioterapia, Modelo De Referencia Amarelo: 1.5 lbs - 0,7 k 

  Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola individual para cada 

  dedo ou de modo global. Com resistência de 5.0 lbs - 3,2 Kg. 

78 EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELOS UN 14, 

  Para exercícios de flexo-extensão de tornozelo, Construído em alumínio fundido, Com molas de aço, Correias para fixação 

  Montado sobre base de madeira 

79 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HALOGÊNIO UND 5, 

  Iluminação Halogênio, haste flexivel. Foco refletor ambulatorial, iluminação led, haste flexível, lâmpada, halogenea 50 watts (vida 

  longa), corpo em metal esmaltado, pintura, epóxi, base c/rodízios, altura variável, 220V. 

80 FORNO MICROONDAS UN 5, 

  aço/ferro pintado, capacidade de 29 litros 

81 FOTÓFORO REGULAVEL UN 8, 

  Com bateria recarregável 
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  Iluminação: 30.000 Lux com uma distância de trabalho de 250 mm. 

  Temperatura de cor: Temperatura de cor de referência 6.000 Kelvin. 

  Durabilidade das Lampadas: LED de saída Super-alta de 3W com grande potência e 20.000 horas de tempo de serviço. 

  Regulagem do campo de iluminação: luminoso regulável de 20 mm a 130 mm (em 500 mm de distância de trabalho). Ideal 

  também para a otorrinolaringologa e aplicações dentais. 

  Ângulo de inclinação: Regulável de forma individual. 

  Reostato: Montado sobre a cinta de cabeça. Interruptor iluminado quando ligado. Sinal sonoro de desligamento. 

  Ótica: Sistema ótico de correção múltiplo para maior luminosidade. 

  Tempo de serviço: 4 horas com o mPack e baterias de Íons Lítio para 70% a mais de capacidade de que as baterias recarregáveis 

  convencionais. O mPack pode ser conectado direto à fonte de energia para tempo de serviço ilimitado. 

82 FREEZER 400 LT HORIZONTAL 2 PORTAS 220V UND 3, 

  com 1 ou 2 portas 

83 GANGORRA DE EQUILIBRIO UN 7, 

  confecionada em madeira com piso antiderrapante 

84 GANHO DE INSERÇÃO UN 1, 

  O equipamento deve possuir caixa anecóica e realizar testes automáticos. Deve possuir conexão com PC, calibração automática, 

  capacidade de armazenamento de dados. Pode possibilitar a incorporação do sistema FM, análise de aparelho adutivo e 

  audiômetro. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fone, microfone, cabos. 

85 GELADEIRA P/ CONSERVAÇÃO DE VACINA (1 PORTA MÍN. 280 LTS) UND 2, 

  Capacidade mínima de 280 litros.127/220 VOLTS 

86 GELADEIRA/REFRIGERADOR UND 2, 

  capacidade de 250 a 299 L, 

87 GONIOMETRO UN 4, 

  aço inoxidável 

88 IMITANCIÔMETRO UN 3, 

  O equipamento deve realizar teste em adulto, criança e recém nascido de reflexo, ipsilateral, contra lateral, prova tubária. 

  Automático e manual. Deve possuir armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios 

  necessários para o seu funcionamento. 

89 IMPRESSORA LASER (COMUM) UN 4, 

  padrao de cor monocromatico memoria de 16 mb resolução 600x600  velocidade 33 PPM, capacidade de 100 paginas, ciclo 25000 

  paginas, interface USB e rede, frente e verso automatico, garantia minima de 12 meses. 

90 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) UND 7, 

  Padrão cor Monocromático, Memória 128 MB, Resolução Impressão 600x600, Resolução de Digitação 1200x120, Resolução de 

  Cópia 600x600, Velocidade 18 PPM, Capacidade 150 Páginas /Bandeja, Ciclo 8.000 Páginas /Mês, Fax 33,6 KBPS, Interface USB 

  e Rede, Frente e verso automãtico, garantia mínima de 12 (doze) meses; 

91 JOGO DE HALTERES JG 5, 

  em ferro com acabamento emborrachado, com: 

  01 par de 1/2kg 

  01 par de 1kg 

  01 par de 2kg 

  01 par de 3kg 
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  01 par de 4kg 

92 JOGOS DE POLIA C/4 PUXADORES UN 2, 

  dupla com 04 puxadores em aço/ferro pintado 

93 LANTERNA CLÍNICA TIPO LED. UND 12, 

  Tipo led, em aço, com estojo 

94 LARINGOSCÓPIO COMPLETO C/5 LÂMINAS ADULTO E INFANTIL KIT 5, 

  com 5 laminas de aço inox 

95 LARINGOSCOPIO INFANTIL UN 2, 

  com 03 laminas em aço inóx com fibra optica. 

96 LASER PARA FISIOTERAPIA UN 2, 

  04 caneta 

97 LENSÔMETRO UN 2, 

  Lensômetro leitura externa com mira em cruz e sem compensador de prisma. Deve possuir escala externa ampliada e as seguintes 

  faixas de medições: Dioptrias -25D/+25D , fixação da lente: 16 a 80 mm, eixo: 0 a 180º e escala de leitura: 0,125D 

98 LONGARINA 02 LUGARES UN 12, 

  Barra tubular metálica 2 lugares 30x50 mm preta com flange 

  Pés metálicos pretos com revestimento em polipropileno 

  Suportes do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas 

  Assentos e encostos confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica na cor azul. 

  Medidas: A. 80 x L. 97 x C. 50cm 

99 LONGARINA C/05 LUGARES UND 21, 

  Longarina sem braços, assento em polipropileno c/05 lugares, dimensões assento 40x47cm, encosto 45x25cm, assento na cor 

  azu, assento /encosto  em estofado. 

100 MANOVACUÔMETRO UN 2, 

  analógico 

101 MARTELO DE REFLEXO UN 23, 

  MARTELO DE REFLEXO Buck 18cm ABC c/ Pincel e Agulha em aço inox, para exame neurológico e de sensibilidade 

  Tamanho: 18cm 

102 MESA AUXILIAR FIXA 40X40X80 UN 150, 

  sem rodizios, em aço/ferro pintado, 40x40x80 

103 MESA AUXILIAR INOX COM RODAS 0,60X0,40X0,80 UN 4, 

  mesa auxiliar hospitalar, estrutura tubular, tampo prateleira aço inoxidável, retangular, 60 cm, 40 cm, 80 cm, pés c/4 rodízios de 2. 

104 MESA DE EXAMES SIMPLES UND 6, 

  material aço inoxidavel, posição do leito movel, suporte para papel, dimensões minimas 1800x700 mm até 2100x1100 mm 

105 MESA ORTOSTÁTICA UN 1, 

  Mesa construída em estrutura tubular de aço quadrado com acabamento em pintura eletrostática, montada sobre rodízios, com 

  sistema de freios; Tampo estofado com revestimento em courvim com sistema de inclinação elétrica de 0º a 90º, controle remoto 

  de fio; voltagem 110 ou 220 volts. 

106 MESA PARA COMPUTADOR UN 1, 

  material de confecção em madeira/ mdp/ mdf/ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, suporte para cpu, suporte para teclado, suporte 

  para impressora 
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107 MESA PARA CONSULTORIO MÉDICO UN 14, 

  mesa para consultório médico em aço pintado na cor branca, dotada de 2 (duas) gavetas, com puxadores de no mínimo 1,5 cm de 

  espessura, acabamento boleado (anti-cortante), tampo em aço inoxidável e ponteiras de borracha nos pés. medindo 

  aproximadamente: 80 x 90 x 50cm 

108 MESA PARA ESCRITORIO C/ GAVETAS UN 2, 

  base aço / ferro pintado, composição simples, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar, divisões de 01 a 02 gavetas 

109 MESA PARA IMPRESSORA AÇO/FERRO PINTADO UND 1, 

  Estrutura em aço/ferro pintado, Dimensões Mínimas 80x60x70 cm, tampo madeira/MDP/MDF/SIMILAR. 

110 MESA PARA REFEIÇÃO UN 2, 

  aço/ferro pintado, tampo em madeira MDF/MDP/similar, regulgem de altura a gás, 04 pés com rodizio 

111 MOCHO UN 4, 

  confeccionado em aço/ferro pintado, com encosto, regulagem de altura a gás 

112 MULETAS (PAR) PAR 6, 

  tipo canadense, em aluminio, regulagem de altura 

113 NEBULIZADOR PORTÁTIL UN 14, 

  tipo ultrassônico, número de saídas simultâneas 01 

114 NEGATOSCOPIO 1 COPO UN 6, 

115 NEGATOSCOPIO 2 CORPOS UN 2, 

  material de confecção, aço / ferro pintado, tipo parede/2 corpos 

116 NO BREAK 1 KVA UN 16, 

  POTÊNCIA: 1 kva; tensão: entrada/ saída bivolt; alarmes: audiovisual; bateria interna  01 selada, autonomia em plena carga no 

  minimo 15 minutos; garantia: mínima de 12 meses. 

117 OTOSCOPIO COMPLETO C/05 ESPECULOS UND 2, 

  OTOSCÓPIO C/05 ESPECULOS - Otoscópio com cabo em metal cromado, para duas pilhas médias comuns, recoberto por 

  capinha antiderrapante de punho Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade Visor movel Lâmpada 

  incandescente  de 2,5 V.  05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, nos seguintes calibres e quantidades 

  01 espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1, 01 especulo de diâmetro 4,15 mm Nº 2, 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3, 01 especulo 

  de diâmetro 6,0 mm Nº 4, 01 especulo de diâmetro 9,0 mm Nº 5 

118 OXIMETRO DE PULSO UN 4, 

  portatil de mão, sem curva plestimografica, com sensor de Sp02 01. 

119 OXIMETRO DE PULSO OX-P10 UN 5, 

  oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 110/220 v, autonomia mínima de 4 h, saturação 40 a 100%, 30 a 220bpm, display 

  led ou cristal. 

120 PROJETOR MULTIMIDIA DE LUMINOSIDADE 3.000 ANSI LUMENS OU SUPERIOR (DATA SHOW) UN 2, 

  ) -  resolução: xga - 1024x768 (real).tecnologia: lcd ou dlp. fontes de entrada: computador padrão ibm pc e macinthosh, svhs e dvd, 

  vídeo e vhs, entrada de áudio mono ou stéreo. fontes de saída: conector para monitor de vídeo. (o projetor deverá ter retorno para 

  monitor de vídeo; cabo y e/ou manga não atende ). compatibilidade computador em svga, vga, xga, macintosh. compatibilidade de 

  vídeo em ntsc, pal,pal-m, secam. luminosidade de 3.000 ansi-lúmens ou superior. relação contraste em 400:1. total de número de 

  cores de 16,7 milhões. correção trapézio: digital. lente de projeção com zoom e foco ajustáveis manual ou motorizado. distância da 

  projeção mínima de 1,5m e máxima de 9,5m. métodos de projeção frontal, teto, retroprojeção. controle do projetor com teclado das 

  funções embutidas (liga / desliga / computador/video/keystone/menu). controle com mouse remoto sem fio. lâmpada com no 
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  mínimo 2.000h de vida útil. garantia da lâmpada de 1 ano. peso máximo de 4kg. fonte alimentação: 100v - 240v menu de idiomas 

  em espanhol ,inglês, português, acessórios: todos os cabos, maleta, controle remoto, manuais. funções de controle remoto: freeze, 

  tecla para corte de imagem (black/blank), keystone. garantia do produto de 1 ano. 

121 PRONO-SUPINADOR UN 10, 

  Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho, montado em 

  um suporte de madeira para ser fixado na parede, rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência rotor em estrutura 

  metálica, com empunhadeira de madeira com resistência regulável, medidas aproximadas 0,70x0,15x0,19m. 

122 QUADRO INTERATIVO 77" - (NÃO É QUADRO BRANCO) UN 2, 

  dimensões 77", sensivel ao toque, apagador e mouse, caneta e apagador, garantia 12 meses, mínimo USB, e Bluetooth 

123 RAMPA COM 03 DEGRAUS UN 4, 

  em madeira com 03 degraus 

124 RAMPA PARA ALONGAMENTO UN 5, 

  Rampa para alongamento em madeira, evernizada, com piso antiderrapante, Dimesões aproximada 45 x 15 x 35 

125 SERRA PARA GESSO UN 2, 

  acima de 240watts 

126 SIMETRÓGRAFO UN 5, 

  Portátil em alumínio anodizado, dobravel com dispositivo para nivelamento horizontal,  Possui plataforma com nivelamento dos 

  pés, para manter o avaliado em posição correta para os processos da avaliação. Os números e letras localizados na lateral e na 

  parte superior do equipamento facilitam as interpretações do avaliador, deimensões 2m x 1m,. 

127 SISTEMA DE CAMPO LIVRE UN 2, 

  amplificador mínimo de 01, com 02 caixas acústicas 

128 SOFÁ-CAMA HOSPITALAR UN 2, 

  capacidade para 3 lugares, confeccionado em courvin. 

129 SOFA CAMA HOSPITALAR UN 20, 

  confeccionado em curvin, cor diversas,  capacidade 03 (trêz) lugares. 

130 SUPORTE PARA HALTERES UN 8, 

  fabricado em aço/ferro pintado, capacidade para 06 a 10 halteres 

131 TABLADO PARA FISIOTERAPIA (MADEIRA/SIMILAR) UN 4, 

  em madeira ou similar, nas dimensões de no mínimo 1,80x1,50x0,50m 

132 TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO UN 13, 

  em madeira com piso antiderrapante 

133 TÁBUA DE QUADRÍCEPS UN 4, 

  em madeira com regulagem de inclinação 

134 TABUA DE TRÍCEPS UN 5, 

  em madeira com piso antiderrapante 

135 TELEFONE COM FIO UN 2, 

  -Sinalização de linha: pulso e tom  e pulse funções: Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar -3 volumes de 

  campainha -Chave de bloqueio 

  -Posições: mesa e parede sem indentificador de chamada e sem secretaria eletronica. 

136 TELEVISOR UND 2, 

  Tamanho da tela 42", com conversor digita,l tipo LED, entrada HDMI, portas USB. 
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137 TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO UN 2, 

  O equipamento é um estimulador transcutâneo neuromuscular utilizado nas terapias por correntes TENS e FES. Utiliza tecnologia 

  de microcomputadores, ou seja, é microcontrolado. Trata-se de técnica não invasiva, sem efeito sistêmico, não causa dependência 

  e não tem efeitos colaterais indesejáveis. Consiste na aplicação de suave estimulação elétrica através de eletrodos colocados em 

  áreas corporais afetadas pela dor, ou ativar os músculos esqueléticos e produzir movimentos (FES). Este equipamento 

  corresponde a CLASSE II tipo BF de segurança e proteção. 

  mínimo de 04 canais, sem memória 

138 TENS E FES DIGITAL 2 CANAIS UN 3, 

  digital com 02 canais 

139 TONÔMETRO UN 2, 

  Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 

  a 60mmhg, precisão +ou- 0,5mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador. 

140 TURBILHÃO UN 1, 

  em aço inoxidável, mínimo 170 litros, 03 jatos, 03 registros de pressão, corpo todo. 

141 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - CARDIO/EXAMES AVANÇADOS (ECÓGRAFO) UN 1, 

  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 Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de 

  feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. 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 Doppler 

  Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. 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 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. 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 

  frequencias de 2.0 a 6.0 MHz, variação de +/- 1 MHz; Transdutor Linear com frequencias de 5 a 15 MHz, variação de +/- 1 MHz; 

  Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz e variação de +/- 1 MHZ com abertura mínima de 125° e guia de 

  biópsia reutilizável; Transdutor Setorial com frequencias de 2.0 a 4.0 MHz, variação de +/- 1 MHZ. Acessórios: Vídeo Printer preto e 

  branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. 

142 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO -GINECO/OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS UN 3, 

  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 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 
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  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 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 frequencias de 2.0 a 6.0 MHz, variação de +/- 1 MHz; 

  Transdutor Linear com frequencias de 5 a 12 MHz, variação de +/- 1 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 

  MHz e variação de +/- 1 MHZ com abertura mínima de 125° e guia de biópsia reutilizável. Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, 

  no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. 

143 ULTRASSOM DIAGNÓSTICOS-TRANSESOFÁGICO E EXAMES AVANÇADOS UN 1, 

  Equipamento transportável sobre rodízios com painel de controle com ajuste de altura, monitor tela plana, LCD, flat panel de no 

  mínimo 17 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em tempo real de pelo menos até 

  10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, doppler colorido, pulsado e contínuo, 

  doppler tecidual colorido e espectral incluído no equipamento. Power Angio e power doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; 

  Modo M Anatômico, com possibilidade de execusão em pós-processamento. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de 

  banda larga, seleção de freqüências independentes para 2D e Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 1100 fps 

  para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 204dB, harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido pra todos os 

  transdutores. Possibilidade de Transdutor Transesofágico Adulto Multiplanar com harmônica na mesma plataforma. Possibilidade 

  de eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para 

  avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, 

  ventrículo, peak e times to peak , valores globais, por segmento e área localizada. Medidas automáticas, através da detecção 

  automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. 

  HD interno de pelo menos 160GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos, com no 

  mínimo 90.000 imagens. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar 

  medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em 1, 2, 4, 9 ou 16 imagens. DICOM 3.0. Drive (gravador) de DVD-RW para 

  armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI(padrão Windows) ou 

  DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta em impressora 

  comum (Jato de Tinta). Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel acoplado ao equipamento. Ícones 

  Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes 

  transdutores, com pelo menos três frequências selecionáveis para o 2D e atendendo a faixa de freqüências solicitadas abaixo: 

  Transdutor multifrequencial cardíaco setorial que atenda as frequências de 2,0 a 4,0Mhz, com no mínimo 64 elementos e 

  profundidade de 300mm. Transdutor multifrequencial cardíaco setorial pediátrico que atenda as frequências de 4,0 a 9,0Mhz com 

  no mínimo 64 elementos e profundidade de 140mm. Transdutor multifrequencial linear que atenda as frequências de 5,0 a 

  10,0Mhz; com no mínimo 128 elementos e profundidade de 100mm. Transdutor Transesofágico Multiplanar que atenda as 

  frequências de 3 a 6MHz, trabalho com faixa de frequência harmônica, com no mínimo 64 elementos e profundidade de 180mm. 

  Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. 

144 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA UN 4, 

  ultrassom para fisioterapia com transdutores um unidade 
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145 VENTILADOR DE TETO 110/220V UN 13, 

  com 3 pás, na voltagem de 110 e ou 220V, conforme necessidade. 

146 VENTILÔMETRO/RESPIRÔMETRO UN 2, 

  Ventilômetro tipo Wright. Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os 

  respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador 

  principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litros; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para 

  acondicionamento do equipamento. 

147 VIDEO LARINGOSCÓPIO UN 1, 

  Laringoscópio com sistema óptico para ser utilizado em situações de intubação dificil, em pacientes com colar cervical, pacientes 

  com trauma bucomaxilo ou no pescoço, trauma na coluna, obesos entre outros. O laringoscópio incorpora uma ótica com aumento 

  de mais de 5x com uma ponta com ângulo de 47º e uma área de visão superior o que permite uma visualização das cordas vocais, 

  laringe e estruturas adjacentes. A Lâmina também conta com uma entrada de oxigênio para ajudar o não embaçamento da lente 

  ou iniciar o fornecimento de oxigênio ao paciente. O sistema funciona com o médico olhando diretamente na ótica ou pode ser 

  conectado ao sistema PCD de tela LCD de 5 polegadas ou ainda conectado aos sistemas de endoscopias disponíveis no hospital. 

  A fibra óptica de alta resistência transmite uma luz fria e brilhante acompanhando a curvatura da lâmina e iluminando 

  completamente a área desejada. O cabo de LED de alta intensidade com bateria recarregável oferece uma iluminação branca 

  superior e compatível com o sistema verde. Acompanha: 4 Lâminas tamanhos 1,2,3 e 4, 2 cabos(adulto e pediátrico), 2 guias para 

  intubação, câmera, monitor e maleta para transporte 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ, inscrita no CNPJ 

sob o nº 04.144.168/0001-21, com sede administrativa na rua Walterloo 

Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção /PA, a seguir denominada 

PREFEITURA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

________________________, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº __________ 

e RG nº. _____ - SSP/___, residente e domiciliado no Município de 

Redenção/PA e  a empresa ____________, situada à Rua ______________, 

Bairro ____________, (cidade/UF), inscrita no CNPJ sob o nº _________, 

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justa e acertada a presente, 

Contratação de Fornecimento, por prazo determinado, nos termos da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com fundamento jurídico de 

CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas. 
 

1 - DO FUNDAMENTO/VINCULAÇÃO 
1.1. A presente Contratação fundamenta-se no excepcional interesse 
público vinculada ainda no Processo Licitatório nº 008/2018, na modalida
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, tipo menor preço por Item, 
homologada no dia ________, e rege-se por todas as disposições contidas 
naquele Edital, bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 
10.520/2002. 
 

2 - DO OBJETO 

2.1. O presente CONTRATO, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS 

AO CER – CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 11190.128000/1150-3 PARA 

TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme quantitativo e 

descrição abaixo: 
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3 – DO REGIME DE EXECUÇÃO/ENTREGA DOS PRODUTOS. 
 

3.1. Os materiais, deverão ser entregues (tantas quantas forem necessárias), de 
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

3.2. Feita à solicitação pelo Setor de Compras, a CONTRATADA, terá o 
prazo de 08 (oito) dias corridos para sua entrega no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

3.3. Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após. 

3.4. As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas 

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados 

dos competentes documentos fiscais, devidamente discriminados com 

todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição dentro de no 

máximo 05 (cinco) dias corridos, depois do comunicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, de qualquer produto fora das especificações, 

deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se constatados danos 

nas embalagens e, ainda, que apresentem deterioração quando da 

abertura da embalagem, por um outro produto de igual qualidade ou 

superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 
 
3.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de, no 

mínimo, 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega, deverá 

estar especificada na embalagem, a data de fabricação e o prazo de 

validade dos produtos. 

4 – DO PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento, decorrente do fornecimento dos produtos desta 
licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos mediante crédito 
em conta corrente, contados do seu recebimento, após a apresentação 
da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 
com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n.° 8.666/93 e alterações. 

4.2. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – Pregão 
Presencial 006/2018; bem como, nº da Conta Corrente e Agencia 
bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNIT. TOTAL MARCA 
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de informações. 

4.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as medidas 

necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 

da data da reapresentação do mesmo. 

4.4. A Prefeitura Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia 

e formalmente, a nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado 

diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

4.5. A Prefeitura Municipal efetuará retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA. 

4.6. Estima-se em R$ xxxxx (xxxxxxxxxx) o valor do presente CONTRATO 

tomando como base os preços licitados. 
 
5 - DO REAJUSTE. 
 
5.1. Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a 
data do término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de 
prevalecer o equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a 
contratada solicitar, através de requerimento formal, o pedido de 
recomposição de preços demonstrando os valores reais, instruído com 
cópias de notas fiscais de compra e demais documentos, caso em que a 
municipalidade irá proceder a revisão se efetivamente comprovada. 

5.2. O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da 
responsabilidade contratual de entrega nos prazos estipulados no neste 
contrato sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento 
com a aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive a 
rescisão contratual. 
 

6 - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA 

 
6.1. O presente CONTRATO, terá o prazo de duração de 12 (doze) Meses, 
iniciando se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo. 

7 - DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

 

7.1. Qualquer modificação das condições estabelecidas neste instrumento só 

poderá ser determinada pela CONTRATANTE, através de aditamento, 
atendendo ao disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93 e suas alterações. 

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos para fazer face às despesas advindas, do presente 
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CONTRATO são oriundos da dotação orçamentária prevista no Orçamento 
Municipal vigente, conforme descrito abaixo: 

 

20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 – Seguridade Social 

Funcionais Programáticas: 

10.301.1221.1102.000 =  Manutenção do Centro de Fisioterapêutico Municipal; 

10.301.1221.2204 = Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal; 

4.4.90.52.00 = Equipamentos e Material Permanente. 

0.1.29/002.001= Recursos do Sus; 

0.1.11/002.001= Fontes do Recurso. 

9 - DA RESCISÃO 

9.1. O CONTRATO, poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo que 

o primeiro caso somente pôr parte da CONTRATANTE, atendida a 

conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos alentados nos 

artigos 79 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

9.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

10 - DA CLÁUSULA PENAL 

10.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de 

multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 

deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

10.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Licitante 

ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93: I- advertência; II- multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, III- suspensão temporária de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 

02 (dois) anos, e IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

10.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, 

em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
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sentido da aplicação da pena. 
 

11- DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, e no Edital de Pregão Presencial n.º. 

006/2018, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda 

que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1. A CONTRATADA, se compromete em apresentar, sempre que 

solicitada, documentos fiscais que comprovem a regularidade com os 

Tributos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com os Encargos 

Sociais, gerados em função da execução do objeto do presente 

CONTRATO. 

12.2. A CONTRATADA no ato de celebração do presente CONTRATO, 

firma termo de responsabilidade geral e irrestrita pela procedência dos 

produtos e qualidade durante a execução objeto deste CONTRATO. 
 

12.3. O objeto do presente CONTRATO poderá sofrer acréscimos ou 

supressões em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

 

13 – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 O CONTRATANTE fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através 

de equipe técnica ou pessoa por ela indicada, a quem competirá atestar os 

serviços executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando 

estes forem realizados em desacordo com as especificações técnicas 

estabelecidas. 

14 - DO FORO 

14.1. Com a renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, fica 

eleito o FORO da Comarca de Redenção – PA., para dirimir quaisquer dúvidas 

ou questões decorrentes deste CONTRATO, cabendo à parte vencida em 

demanda judicial pagar os honorários de advogado da parte vencedora, 

na base de 20% (vinte pôr cento) sobre o valor da ação, além das custas 

processuais, emolumentos e demais combinações. 

E, por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo 

com o disposto neste instrumento, assinam-no na presença das duas 

testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
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Prefeitura Municipal de Redenção – PA, _____ de ______ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA         EMPRESA CONTRATADA. 

CONTRATANTE.                 CONTRATADO. 

Testemunhas: 

 

_____________________________         ____________________________________ 

CPF/MF                          CPF/MF. 
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, 

sediada _____(endereço completo)_____________________, por seu representante 

abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, 

artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos 

da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 006/2018. 
 
 

local e data. 
 
 
 

___________________________________________ 

Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99. 

 
 

 
 

........................................ (nome da empresa licitante), inscrito no CNPJ 

nº............................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)................................ portador(a) da Cédula de Identidade 

nº........................... e do CPF nº......................................., declara, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em Trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo 
na condição de menor aprendiz. 
 

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 
 

________________________________ 

(local e data) 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Nome e número da Carteira de Identidade ou documento legalmente 

aceito do responsável pela empresa. 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

_____________________________________________________________, portador(a)  

do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o 

nº _____________________, como representante da empresa _____________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação 
acima referenciada, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA, 
na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nosso nome, bem como formular proposta comercial, 
efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, 
requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 
 

Local e Data 

 
 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome legível: _______________________________________________________ 

Qualificação: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Atenção: Reconhecer firma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

42 

 
ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO. 
 

À Prefeitura Municipal de Redenção- PA. 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – Comissão de Licitações – Carta - 
Proposta de Fornecimento. Apresentamos nossa proposta para 
fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório 
que rege a presente licitação. 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 

abertura do Pregão. 
 

2.3. O Prazo de Entrega é de 08 (dias) dias corridos, a partir da emissão da 

nota de empenho. 
 

 
 
 
 
 
 

2.4. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao 

pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, 

taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a prestação de serviços. 

LOCAL E DATA 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA). 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
QTD 

 
MARCA 

Valor 
Unitário - 

R$ 

Valor 

Total - R$ 

1       
2       


