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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021/FMS/CPL 
 

TIPO: Menor Preço – LOTE 

 

OBJETO: Seleção e contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento e 

material permanente para atenção especializada em saúde, Alojamento conjunto 

e unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de 

ventilação mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte 

ventilatório e controle da hipotermia aos recém-nascidos prematuros, garantindo 

o cuidado seguro e de qualidade e informatização das equipes de saúde da família 

e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário 

eletrônico, conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-

01, 11424.241000/1200-02, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

ABERTURA:   05/04/2021, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº 

Sala 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA. No horário acima 

estabelecido, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes, não sendo 

permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na 

hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

através do Pregoeiro Jairo Vieira Duarte Souto e Equipe de Apoio composta por: Daiane Regina 

Martins Gonçalves Lima, Marcio da Rocha Silveira e Enilde Maia Moreira, ambos instituídos pela 

Portaria nº. 017 de 19 de Janeiro de 2021 torna público que realizará licitação, conforme descrito 

abaixo, e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições da Lei nº 

10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Decreto Municipal nº 027/2021 de 16 de março de 2021 e será em tudo regida 

pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos anexos. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Constituem objeto do presente certame a contratação de empresa especializada para aquisição de 

equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, Alojamento conjunto e 

unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de ventilação mecânica às 

gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia aos recém-

nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e informatização das equipes de saúde 

da família e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário eletrônico, 

conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-01, 11424.241000/1200-02, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital. 

 

2.2 - Não poderão participar desta licitação: 
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a) servidor, dirigente da Prefeitura Municipal de Porto de Moz/PA, ou responsável pela licitação; 

 

b) empresas que tenham sido penalizadas, pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz/PA, com a 

pena constante do Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93; 

 

c) empresas que tenham sido penalizadas com a pena constante do Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta licitação. 

2.4  - Só será permitido a permanência de pessoas no local mediante uso de máscaras, respeitando a 

distância mínima de 1,5m (um metro e meio), com a obrigatoriedade de fornecimento aos 

participantes de instrumentos de higienização (água e sabão ou álcool em gel), com público máximo 

equivalente a 60% (sessenta por cento) dos lugares disponíveis, de acordo com a Portaria Municipal 

de nº 016, de 18 de janeiro de 2021 e com o decreto municipal de nº 214, de 01 de setembro de 2020, 

caso o número de empresa licitantes exceda o número estabelecido no presente decreto, a secção de 

abertura da licitação será redirecionada a novo local a critério do pregoeiro e sua equipe de apoio. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar 

demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

 

b) Instrumento público de procuração emitida por cartório competente com poderes especiais para 

responder em nome dos outorgantes e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome de 

tais. 

 

c) A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a licitante, mas impedirá 

o representante de se manifestar durante a reunião de abertura dos envelopes, ou seja, a credencial não 

é obrigatória. 

 

d) Cópia do contrato comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do contrato do 

ato constitutivo (se sociedades civis); 

 

e) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo V; 

 

f) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo VI; 

 

g) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII; 

 

h) Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz – PA e 

assinada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

3.2 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 

de um licitante; 

 

3.3 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente 
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deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com 

a cópia autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos 

documentos contidos no subitem 3.1, alíneas: “d” “e” “f”; 

 

– Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público o licitante 

fica dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 3.1 alínea “c”. 

 

3.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 

autenticados pelo Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias 

autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda 

ou rasura. 

 

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 

 

4.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e 

horário indicados no preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, 

contendo referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 

 

 

 

4.2. No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 

pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada 

para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – (ENVELOPE “A”) 

 

5.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos 

os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, 

endereço completo, telefones. Fax, e-mail – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, 

datada e assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 

licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas. 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ  

  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021/FMS/CPL 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  

TELEFONE: 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ  

  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021/FMS/CPL 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ:  

TELEFONE: 
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a) orçamento discriminado em preços unitário e total para os produtos a serem ofertados e em 

algarismo e por extenso para o valor total do lote com no máximo duas casas decimais, em moeda 

corrente nacional, sendo que o preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a 

ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, 

despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, comissões, fretes, despesas financeiras e 

operacionais, bem como outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à 

perfeita execução do objeto da licitação; 

 

b) deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no prazo 

máximo de 24 horas; 

 

c) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do 

Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

 

d) O prazo de entrega deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e recebimento da 

autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 

responsabilidade de pagamento. 

 

e) descrição e especificação claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as 

especificações técnicas (Anexo I), indicando OBRIGATORIEDADE  ; 

 

f) em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre os 

expressos em algarismos; 

 

g) indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira 

profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que assinará 

o contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

h) indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de pagamento; 

 

i) a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 

de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

j) iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, 

nos termos do § 6º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro; 

 

l) não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

 

m) declaração de elaboração independente de proposta, anexo IV; 

 

5.2 Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma 

vez abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de 

inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

5.3 A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
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induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

5.4 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

5.5 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a licitante aceita, 

irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

5.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou 

contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas; 
 

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE “B”) 

 

6.1 – Certificado de Registro Cadastral: 

 

a) Deverá ser apresentado: CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura  

Municipal de Porto de Moz (Solicitar Relação de Documentos na Comissão Permanente de 

Licitação), emitido no máximo 02 (dois) dias úteis anterior a data de recebimento do credenciamento, 

proposta e habilitação, acompanhado dos documentos abaixo relacionados, em original, em cópia 

autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 

conferência e autenticação, na sessão pública: 

 

6.2 - Habilitação Jurídica: 

 

a) cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 

 

b) cópia do contrato comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos 

que comprovem a eleição de seus administradores; 

 

d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da composição da diretoria em exercício; 

 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

f) Cópia da Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária. 

 

6.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
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b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À 

DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

e) Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou sede 

do licitante; 

 

f) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante e da 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

 

h) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em  qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO VII 

deste Edital; 

 

6.4 - Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, 

comprovando que a licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento da mesma natureza 

desta licitação, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade; 

b) Declaração de adimplência assinado pela secretária municipal de saúde; 

 

6.5 - Qualificação Econômico financeira: 

 

a) -  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

b) - O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração expressa dos 

índices conforme citado, devendo está assinado pelo representante legal e o contador da empresa. 

 

- Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1; 

- Solvência geral (SG) maior que 1; 

- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1, calculados pelas seguintes fórmulas: 

 

LG= AC+RLP SG= AT LC= AC PC+ELP PC+ELP PC 

AC= ATIVO CIRCULANTE PC= PASSIVO CIRCULANTE AT= ATIVO TOTAL 
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ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

c) - Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente assinados pelo 

representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta, assim apresentados: 

 

d) - Publicados em Diário Oficial ou; 

e) - Publicados em jornal de grande circulação ou; 

g) - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

h) - Comprovação por meio de recibo de entrega emitido pelo Sistema Pública de Escrituração 

Digital-SPED, conforme Decreto n° 8.683, de 25/02/2016. 

 

i) As empresas classificadas como Micro Empreendedor Individual - MEI estarão dispensadas da 

apresentação de Balanço Patrimonial, devendo apresentar tão somente a Declaração de Faturamento 

Anual. 

6.5.1 Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 

 

6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

a) – Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 

 

b) - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

 

c) - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

 

6.7 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de 

abertura do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 

autenticados pelo Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias 

autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda  

ou rasura. 

 

6.8 - A validade das Certidões do caderno será atestada no próprio documento, caso as mesmas não 

contenham expressamente prazo de validade, a PREFEITURA MUNIICPAL DE PORTO DE MOZ 

considerará como sendo de 30 (trinta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar 

que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal 

pertinente; 

 

6.9 - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste 

Edital; 

 

6.10 - Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade documental, ao Pregoeiro e Equipe de 

Apoio reserva-se o direito de solicitar da licitante, o documento original, para cotejo com aquele que 

foi apresentado. 
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7 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

7.1 - No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas comerciais e da documentação de habilitação, devendo  o interessado  ou seu    

representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários 

poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

 

7.2 - Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 

propostas após a sua entrega; 

 

7.3 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que deverão 

ser rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento 

das exigências contidas no edital; 

 

7.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas com preços de até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

7.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de 03 (três), para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas; 

 

7.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das 

licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva; 

 

7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir da autora da proposta de menor preço; 

 

7.8 - 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 presentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

 

7.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

7.10 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 

7.11 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

7.12. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

ou empresas de pequeno porte. 

 

7.12.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço. 

 

7.12.2. O critério definido neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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7.12.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 

 

7.12.3.1. ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado o objeto em seu favor; 

 

7.12.3.2. na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base 

no subitem 7.12.3.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 

de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

 

7.12.3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa e empresa de pequeno 

porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.12.4. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por 

item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

 

7.13 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 

invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

 

7.14. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, 

conforme estabelecido neste Edital. 

 

7.15. No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados 

os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital. 

 

7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

 

7.17 - Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 

7.18 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas 

no item anterior; 

 

7.19 - Na situação prevista no inciso 7.9, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido melhor preço; 

 

7.20 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério do 

MENOR PREÇO POR LOTE; 

 

7.21. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital; 

 

7.22 - Serão desclassificadas as propostas que: 
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7.22.1. Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

 

7.23. O Pregoeiro manterá em seu poder a documentação das demais licitantes, pelo prazo de até 10 

(dez) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-la neste período, sob pena de 

sua destruição. 

 

7.24 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes; 

 

7.25 - Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os  

direitos dos demais licitantes; 

 

7.26 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial. 

 

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para apresentação das razões do recurso. 

 

8.2 - As demais licitantes, ficam, desde já intimadas à apresentar contra-razões, no mesmo prazo, a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes, importará na decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 

 

8.4 - O recurso não terá efeito suspensivo. 

 

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

 

8.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente fará a adjudicação do objeto da licitação, bem como a homologação do certame. 

 

9 - DAS SANÇÕES 

 

9.1 - Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Porto 

de Moz, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

9.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 
9.1.1.1 advertência por escrito; 
9.1.1.2 multas: 
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9.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos 

de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global 

do contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 
b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 

hora. 

 

9.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre 

o valor global do contrato, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

 

9.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do contrato. 

 

9.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

9.1.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra “13.1.1.3”; 

 

9.2 As sanções previstas nas letras “9.1.1.1”,“ 9.1.1.3”e “9.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente 

com a da letra “9.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

9.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de 

valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

9.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

9.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

 

9.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

10.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
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I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

e igual ou inferior a R$: 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 

10.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de 

bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

 

10.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput 

deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

 

10.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa 

ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia 

ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

 

10.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 

 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 

 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 

 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de  

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 
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j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

10.1.5 - O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 10.1.4 não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse 

econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo 

social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

10.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das 

situações previstas nas alíneas do subitem 10.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a 

Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação 

impeditiva. 

 

10.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

 

10.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao 

licitante,  o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este 

for declarado o vencedor do presente 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. 

 

10.2.1.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.2.1, 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. 

 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

recursos oriundos, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ - PARÁ 

1701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 0037 2.044 – COMBATE A PANDEMIAS 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os pagamentos devidos, em decorrência das obrigações assumidas, serão efetuados, conforme 

Minuta de Contrato, Anexo IX. 

 

13 - DOS ANEXOS 

 

Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 

 
a) Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 
b) Anexo II: MODELO DE PROPOSTA; 
c) Anexo III: TERMO DE CREDENCIAMENTO: 



Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

d) Anexo IV: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

e) Anexo V: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
f) Anexo VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 
g) Anexo VII: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF. 
h) Anexo VIII: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
i) Anexo IX: MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

 

14 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

14.1 - No interesse da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Porto de Moz poderá: 

 

a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 

b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

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

 

14.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

 

14.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 

 

15 - DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

 

15.1 - Até o segundo dia útil anterior a data de abertura desta licitação, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

 

15.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida ao Pregoeiro Sr. 

JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO designado pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz para 

conduzir os trabalhos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021/FMS/CPL, desde que 

apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido no subitem 15.1, devendo ser sempre por 

escrito, protocolado no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, localizada na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – 

Porto de Moz/PA, no horário das 08:00 às 12:00. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, 

por escrito, mediante correspondência enviada por correspondência ao endereçado, fax e/ou e-mail a 

todos os interessados. 

 

15.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da Lei. 

O interessado deverá apresentar petição dirigida ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, a ser protocolado no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto 

de Moz, localizada na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – 

Porto de Moz/PA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, observado o prazo previsto no subitem 15.1 

deste ato convocatório e atendendo,  obrigatoriamente, às seguintes exigências: 

 

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 

b)- se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de identidade de 

seu signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, 

observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 8.666/93; 
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c)- se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada para a  

administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública 

ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos para impugnar o edital da presente 

licitação), conforme o caso, na forma do subitem 6.6. Caso a procuração não seja pública, será 

necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que  deverá  ter 

poderes para outorgá-la. 

15.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes (subitem 

15.3, alínea “c”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

15.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo Pregoeiro, a impugnação ao Edital 

não poderá ser conhecida por falta de legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse processual 

do impugnante. 

 

15.4 - O Pregoeiro decidirá sobre a petição de impugnação a este Edital, com o apoio da Procuradoria 

Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de sua 

protocolização. 

 

15.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e 

marcada nova data para a realização do certame. 

 

15.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-mail sem 

que seja apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 15.3 e, na forma prevista pela 

alínea “b” ou “c” do referido subitem, conforme o caso. 

 

15.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 15.3, acarreta a 

decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

15.8 - Após o Pregoeiro haver declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar expressa, 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A síntese dos motivos alegados para recorrer será 

lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da  

Ata, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentarem as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

15.8.1 - O recurso será dirigido a Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro referido no subitem 

15.2, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, com as impugnações dos demais licitantes, 

se houver, ao Prefeito Municipal para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

15.8.2 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

 

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

 

b)- ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da sociedade, 

ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se 

houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento 
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de mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme 

o caso, na  forma do subitem 6.6. Caso a procuração não seja pública, será necessário o 

reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para 

outorgá-la; 

 

c)- protocolado no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto 

de Moz, localizada na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – 

Porto de Moz/PA, no horário de 08:00 às 12:00 horas, dentro do prazo estabelecido pelo subitem 15.1. 

 

15.8.3 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes   (subitem 

15.8.2 alínea “b”), o Pregoeiro marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

15.8.4 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo Pregoeiro, o recurso não poderá ser 

conhecido por falta de legitimidade ativa do signatário ou desinteresse processual do recorrente. 

 

15.9 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pelo Pregoeiro, ao licitante declarado vencedor. 

 

15.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas 

a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem 

as contra-razões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata. 

 

15.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail sem que seja 

apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 15.8. 

 

15.12 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. O acolhimento do recurso 

importará a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento. 

 

15.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação nos Diário Oficial da União, e no 

quadro de avisos da Unidade Gestora. 

 

15.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 

protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à 

ampla defesa, na forma da lei. 

 

15.15 - Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados, na Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – 

CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, no horário de 08:00 às 12:00 horas. 

 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 - O presente Edital, seus Anexos, as propostas, juntamente com os documentos que as instruírem 

e a documentação de habilitação analisada serão juntados ao respectivo processo administrativo  
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licitatório. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

 

16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e à aferição do ofertado, 

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar suas decisões. 

 

16.3 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente devidamente justificado pelo proponente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.4 - É vedado ao licitante a subcontratação total ou parcial do objeto em consequência da presente 

licitação; a associação do licitante vencedor com outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial. 

 

16.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, 

não cabendo a Prefeitura Municipal de Porto de Moz, em nenhum caso, responsabilidade por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

16.6 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de 

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

termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16.7 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.8 - A Administração Pública poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no 

Edital, sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total da licitação. 

 

16.9 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto na 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

 

16.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início, inclui-se o do 

vencimento e consideram-se os dias consecutivos. 

 

16.11 - Os prazos só se iniciam e expiram em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

17 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

 

A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos 

contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao 

Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos 
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e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/93. 

 

Porto de Moz/PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Selma de Oliveira Sousa Fuziel 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto Municipal n.º 006/2021/GAB/PMPM 

Jairo Vieira Duarte Souto 
Pregoeiro 

Port. 017/2021 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021/FMS/CPL 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(COMPRAS) 
 

Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz 

 

1. DO OBJETO 

 

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, 

Alojamento conjunto e unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de ventilação 

mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia aos 

recém-nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e informatização das equipes de 

saúde da família e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário eletrônico, 

conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-01, 11424.241000/1200-02. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de prevenção e  proteção para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19). 

 

2.2. As aquisições são de suma importância, visto que auxiliará o Fundo Municipal de Saúde no 

atendimento à população e juntamente aos profissionais de saúde no exercício de suas funções 

alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por esse órgão, são instrumentos de extrema valia 

e relevância no auxílio ao combate do Coronavírus (COVID19). 

 

2.3. As especificações técnicas estão de acordo com a padronização do órgão e foi elaborada mediante 

decisão compartilhada da área demandante e área técnica por meio de seus representantes. São 

Equipamentos Médico Hospitalares de extrema importância no ambiente hospitalar em casos de 

epidemia por COVID-19. 

 

3. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO 

 

3.1.  Aquisição de bens destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus. 

 

3.2. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS (ESTIMATIVA) 

 

4.1. As especificações e os quantitativos dos materiais de expediente a serem adquiridos são: 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

(R$) 

V. TOTAL 

(R$) 
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01 

MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO 

Portátil, com impressora embutida, monitoramento gemelar, com 

suporte. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o 

Monitor em uso contínuo; Memória interna para armazenamento 

de monitoração de exames; Marcador de movimento fetal (FM), 

automático e manual; Alarmes ajustáveis de monitoração do 

TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia; Alça para 

transporte do Monitor feta; Alimentação Full-range: 100V – 240V 

+/- 10%  50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos 

transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Bateria interna de Li-íon 

com Certificação ROHS; Tempo para carga completa da bateria em 

até 6 horas com o Monitor em funcionamento; Duração média da 

bateria mínima de 4 horas com o equipamento em uso contínuo; 

Carregador de bateria: Interno; Impressora térmica interna de alta 

definição; Capacidade média de impressão média de pelo menos 

24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na 

impressora; Tela Touch Screen de 12.1”; Tela do display ajustável; 

Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência 

cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 

cristais para dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável 

(FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); 

Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%;  Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; 

Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; 

Relógio e calendário internos; Geração de laudo nos métodos: 

Krebs e Fischer; Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 

meses. 

UN 01 24.428,00 24.428,00 

02 

MONITOR MULTIPARÂMETROS 

Tela TFT LCD 10,4″ a 12,1″; Com suporte; Revisão de 

tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas com 

intervalos configuráveis; Interface amigável com teclas de atalho; 

Alça para transporte; Análise de arritmia e ST. 

Parâmetros Básicos: ECG 3/5 vias; SpO2; Respiração; Pressão 

NÃO invasiva; 2 canais de temperatura; Frequência de Pulso; 

Registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 02 17.565,00 35.130,00 

03 

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL 

Equipamento deve possuir cúpula construída em acrílico 

transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para 

proteção do paciente contra perda de calor. Base em material 

plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros 

de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso 

lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga 

punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola 

tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege 

todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em 

material plástico antialérgico com dimensões que permitam 

adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e 

resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, 

impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma 

com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. 

Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, 

permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte 

com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através 

de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para 

ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. 

Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do 

ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de 

temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de 

temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de 

pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia 

elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta 

UN 01 35.400,00 35.400,00 
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de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN 

desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de 

alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir 

indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve 

possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; 

carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar 

o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com 

altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à 

ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou 

ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro 

com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos 

de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, 

colchonete confeccionado em material atóxico e demais 

componentes necessários a instalação e funcionamento do 

equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante; Garantia mínima de 12 meses. 

04 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 

Visor LCD colorido de alta resolução; Indicação da SpO2 , 

frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela 

de tendências; Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e 

programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para 

computador; Capa protetora com suporte para acomodar em 

superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de 

baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para 

pacientes adulto e pediátrico; Sensor de SpO2 reutilizável; 

Certificado pelo INMETRO; Registro na Anvisa; Garantia mínima 

de 12 meses. 

UN 02 2.680,00 5.360,00 

05 

BERÇO AQUECIDO 

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por 

elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir 

giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho 

de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. 

Leito do recém-nascido construído em material plástico 

radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para 

facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas 

inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de 

espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material 

atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões 

do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, 

mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display 

a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; 

memória para retenção dos valores programados. Sistema de 

controle microprocessado, com modo de operação servo controlado 

através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar 

incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização 

de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; 

falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá 

acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para 

armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. 

Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante; 

Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 18.269,00 18.269,00 

06 

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL 

Display Tela de LCD/Led para ajustes e configurações; Indicadores 

de funcionamento; Compatível com equipos padrão de qualquer 

marca; Enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; 

Possui alarmes audiovisuais; Sensores; Ajuste de volume de 

infusão pré definido; KVO (Manter veia aberta) com vazão 

ajustável; Taxas de BOLUS/Purgar; Oclusão; Bateria interna de Li 

recarregável; Alimentação AC 100-240V; Certificado pela 

ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 4.002,00 4.002,00 



Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

07 

APARELHO DE ANESTESIA 

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, 

pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não 

oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e 

mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 

com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com 

detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de 

fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com 

possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para 

controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger 

o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto 

por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos 

para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única 

para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para 

oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de 

segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na 

ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, 

permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de 

segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que 

permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue 

suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito 

paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e 

passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos 

respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, 

autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; 

Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL 

graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display 

LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação 

manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do 

ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo 

(VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); 

Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 

Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; 

Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. 

Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume 

minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. 

Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da 

pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, 

volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação 

elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo 

menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no 

mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 

tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual 

adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador 

calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de 

no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido 

nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários 

para o perfeito funcionamento do equipamento; Garantia mínima 

de 12 meses. 

UM 01 129.940,00 129.940,00 

08 

DETECTOR FETAL 

Sonar modelo portátil com bateria recarregável e carregador; 

Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com 

contador numérico digital; Registro na ANVISA; Garantia mínima 

de 12 meses. 

UN 01 1.013,00 1.013,00 

9 

REANIMADOR PULMONAR EM “T” 

Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de 

engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros 

previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da 

PIP (pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da 

Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de 

UN 01 13.943,00 13.943,00 
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fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo 

contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir 

manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, 

válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada 

de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem 

acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em 

silicone livre de látex, máscara infantil; Garantia mínima de 12 

meses. 

10 

CPAP 

Kit CEPAP Automático com umidificador integrado, compensação 

e máscara facial; Auto Set: ajuste de pressão de ar automaticamente 

para cada respiração; Alívio de Pressão Expiratória (APE); Menu 

colorido em um display LCD; Registrado na ANVISA; Garantia 

mínima de 12 meses. 

UN 01 3.563,00 3.563,00 

11 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) 

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar 

oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de 

paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir 

trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para 

fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de 

acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos 

que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre 

guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a 

condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo 

menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e 

posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as 

manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, 

possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de 

cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo 

menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em 

material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o 

procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do 

leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir 

a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da 

cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; 

Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do 

paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não 

possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e 

desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e 

remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou 

LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; 

Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar 

controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), 

servocontrole continuo de umidade relativa do ar; Alarmes de 

indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; 

Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e 

hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de 

sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta 

temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar 

alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e 

ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos 

valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o 

caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da 

cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 

gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte 

de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, 

sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 

funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 28.619,00 28.619,00 

12 APARELHO DE FOTOTERAPIA UN 01 5.433,00 5.433,00 
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Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia); Painel de 

controle microprocessado/digital; Visor iluminado - iluminação 

com no mínimo 10 LEDS; Berço em acrílico; Ajuste de irradiância; 

Suporte haste articulada, com altura regulável, pés rodízios com 

travas; Aplicação para recém-nascidos; Garantia mínima de 12 

meses. 

13 

CAMA PPP 

Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, 

calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em 

no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da 

perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, 

injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. 

Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível 

com as dimensões da cama. 

UN 01 6.487,00 6.487,00 

14 

BANQUETA PARA PARTO VERTICAL 

Feita com Poli Etileno de Media Densidade PEMD; Peso 

aproximado 3,0 kg (banqueta); Pode ser usado sob o chuveiro; Para 

até 200 kg; Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP; Aberta 

na frente. 

UN 01 588,00 588,00 

15 

POLTRONA HOSPITALAR 

Confeccionada em armação baixa em aço/ferro pintada, com 

movimentos independentes, assento/encosto estofados em courvin, 

descanso para os pés integrado, capacidade para até 120kg, 

acionamento manual para reclinação. Nas cores azul, preta ou 

branca. 

UN 01 1.354,00 1.354,00 

16 

AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL 

- COMPLETO 

Reanimador manual neonatal fabricado em silicone de alta 

qualidade; Máscara de silicone translúcida; Almofada em 

silicone; Anel em silicone; conexão rotativa; Possuir válvula Pop-

Off com limite de pressão ajustada; Reutilizável; Produto 

autoclavável; Com registro na ANVISA. 

UN 01 295,00 295,00 

17 

BERÇO HOSPITLAR 

Berço hospitalar, material da estrutura em aço carbono, pintura 

eletrostática; Base do leito cesto em acrílico; Cremalheira; Pés com 

rodízios e travas; Componentes 2 colchões 

UN 01 898,00 898,00 

TOTAL 314.722,00 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNIT. 

(R$) 

V. TOTAL 

(R$) 

01 

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 

Visor LCD colorido de alta resolução; Indicação da SpO2 , 

frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e 

tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e 

programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para 

computador; Capa protetora com suporte para acomodar em 

superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de 

baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para 

pacientes adulto e pediátrico; Sensor de SpO2 reutilizável; 

Certificado pelo INMETRO; Registro na Anvisa; Garantia 

mínima de 12 meses. 

UN 03 2.680,00 8.040,00 

02 

MONITOR MULTIPARÂMETROS 

Tela TFT LCD 10,4″ a 12,1″; Com suporte; Revisão de 

tendências gráficas e numéricas tabulares de até 96 horas com 

intervalos configuráveis; Interface amigável com teclas de 

atalho; Alça para transporte; Análise de arritmia e ST. 

Parâmetros Básicos: ECG 3/5 vias; SpO2; Respiração; Pressão 

NÃO invasiva; 2 canais de temperatura; Frequência de Pulso; 

Registro na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 17.565,00 17.565,00 
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03 

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL 

Display Tela de LCD/Led para ajustes e configurações; 

Indicadores de funcionamento; Compatível com equipos padrão 

de qualquer marca; Enteral e parenteral, que atende a alimentação 

e medicação; Possui alarmes audiovisuais; Sensores; Ajuste de 

volume de infusão pré definido; KVO (Manter veia aberta) com 

vazão ajustável; Taxas de BOLUS/Purgar; Oclusão; Bateria 

interna de Li recarregável; Alimentação AC 100-240V; 

Certificado pela ANVISA; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 4.002,00 4.002,00 

04 

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL 

Equipamento deve possuir cúpula construída em acrílico 

transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para 

proteção do paciente contra perda de calor. Base em material 

plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para 

cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra 

porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir 

portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em 

silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e 

drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. 

Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico 

com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos 

de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve 

possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e 

auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem 

costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem 

despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, 

economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, 

com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o 

leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. 

Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle 

deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do 

paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar 

do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do 

neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve 

possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta 

de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de 

circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN 

desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de 

alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir 

indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve 

possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 

horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. 

Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo 

maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, 

acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para 

oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, 

suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de 

periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e 

fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e 

demais componentes necessários a instalação e funcionamento 

do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela 

entidade solicitante; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 35.400,00 35.400,00 

05 

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI 

5 Parâmetros básicos (EGG/RESP/SPO2/PNI/TEMP); 

Tipo/tamanho estrutura mista ou modular de 10” a 12”; 

Capnografia/agentes anestésicos; índice de sedação anestésica; 

Mét. Asp. De baixo fluxo – até 50ml/min./sem agentes 

anestésicos/sem índice de sedação; Garantia mínima de 12 

meses; Aprovado pela anvisa. 

UN 01 20.893,00 20.893,00 

06 APARELHO DE FOTOTERAPIA UN 01 5.433,00 5.433,00 
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Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia); Painel de 

controle microprocessado/digital; Visor iluminado - iluminação 

com no mínimo 10 LEDS; Berço em acrílico; Ajuste de 

irradiância; Suporte haste articulada, com altura regulável, pés 

rodízios com travas; Aplicação para recém-nascidos; Garantia 

mínima de 12 meses. 

07 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) 

Equipamento construído em material não-ferroso para evitar 

oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de 

paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir 

trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para 

fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta 

de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com 

trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento 

sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a 

condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo 

menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e 

posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as 

manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, 

possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso 

de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo 

menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em 

material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o 

procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do 

leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem 

abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora 

da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de 

segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao 

conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e 

autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os 

trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle 

microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e 

calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as 

informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de 

temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele 

ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole continuo de 

umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de 

no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; 

Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão 

do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, 

Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema 

de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes 

momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e 

ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos 

valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o 

caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da 

cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 

2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para 

suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os 

cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu 

funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 28.619,00 28.619,00 

08 

AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL 

INFANTIL - COMPLETO 

Reanimador manual neonatal fabricado em silicone de alta 

qualidade; Máscara de silicone translúcida; Almofada em 

silicone; Anel em silicone; conexão rotativa; Possuir válvula 

Pop-Off com limite de pressão ajustada; Reutilizável; Produto 

autoclavável; Com registro na ANVISA. 

UN 01 295,00 295,00 

09 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL UN 01 588,00 588,00 
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Feita com Poli Etileno de Media Densidade PEMD; Peso 

aproximado 3,0 kg (banqueta); Pode ser usado sob o chuveiro; 

Para até 200 kg; Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP; 

Aberta na frente. 

10 

CAMA PPP 

Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de 

coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base 

dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e 

complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades 

na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em 

poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. 

Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. 

UN 01 6.487,00 6.487,00 

11 

AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL 

ADULTO - COMPLETO 

Reanimador manual adulto fabricado em silicone de alta 

qualidade; Máscara de silicone translúcida; Almofada em 

silicone; Anel em silicone; conexão rotativa; Válvula PEEP; 

Válvula unidirecional; Reutilizável; Produto autoclavável; 

Com registro na ANVISA. 

UN 01 293,00 293,00 

12 

POLTRONA HOSPITALAR 

Confeccionada em armação baixa em aço/ferro pintada, com 

movimentos independentes, assento/encosto estofados em 

courvin, descanso para os pés integrado, capacidade para até 

120kg, acionamento manual para reclinação. Nas cores azul, 

preta ou branca. 

UN 01 1.354,00 1.354,00 

13 

BERÇO HOSPITLAR 

Berço hospitalar, material da estrutura em aço carbono, pintura 

eletrostática; Base do leito cesto em acrílico; Cremalheira; Pés 

com rodízios e travas; Componentes 2 colchões. 

UN 01 898,00 898,00 

 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 

Fluxo de aspiração de 31 a 49; Suporte sobre rodas com; Frasco 

coletor termoplástico/vidro autoclavável; válvula de segurança 

contra transbordamento; Registro da ANVISA; Mínimo de 12 

meses de garantia. 

UN 01 5.337,00 5.337,00 

14 

MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO 

Portátil, com impressora embutida, monitoramento gemelar, com 

suporte. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o 

Monitor em uso contínuo; Memória interna para armazenamento 

de monitoração de exames; Marcador de movimento fetal (FM), 

automático e manual; Alarmes ajustáveis de monitoração do 

TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia; Alça para 

transporte do Monitor feta; Alimentação Full-range: 100V – 

240V +/- 10%  50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de 

proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Bateria 

interna de Li-íon com Certificação ROHS; Tempo para carga 

completa da bateria em até 6 horas com o Monitor em 

funcionamento; Duração média da bateria mínima de 4 horas 

com o equipamento em uso contínuo; Carregador de bateria: 

Interno; Impressora térmica interna de alta definição; Capacidade 

média de impressão média de pelo menos 24 exames de 30 

minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora; Tela 

Touch Screen de 12.1”; Tela do display ajustável; Frequência de 

trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal 

(FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para 

dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 

190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); Monitoração do 

TOCO: 0 ~ 100%;  Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; Ficha de 

cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; Relógio e 

calendário internos; Geração de laudo nos métodos: Krebs e 

UN 01 24.428,00 24.428,00 
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Fischer; Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. 

15 

DETECTOR FETAL 

Sonar modelo portátil com bateria recarregável e carregador; 

Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display 

com contador numérico digital; Registro na ANVISA; Garantia 

mínima de 12 meses. 

UN 01 1.013,00 1.013,00 

16 

BERÇO AQUECIDO 

Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por 

elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. 

Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do 

aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme 

radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material 

plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou 

removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do 

leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; 

colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente 

em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico 

nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi 

ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-

choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e 

potência desejada; memória para retenção dos valores 

programados. Sistema de controle microprocessado, com modo 

de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e 

manual; relógio “apagar” incorporado; alarmes audiovisuais 

intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; 

falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou 

desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o 

equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para 

armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de 

soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante; Garantia mínima de 12 meses. 

UN 01 18.269,00 18.269,00 

TOTAL 178.914,00 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QTD  V. UNIT   V. TOTAL  
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1 

Computador desktop com processador no mínimo que possua no 

mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 

1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, 

em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 

2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual 

CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, 

MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 

estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, 

organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 

1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de 

detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo 

de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT 

DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir 

no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo 

HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação 

de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas 

com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor 

de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 

10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 

operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que 

suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e 

periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os 

equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 

devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, 

e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do 

produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 

recondicionamento.  GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. O 

EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR 

EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. 

UN 35 

 R$   3.450,00   R$120.750,00  

2 

No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência 

real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em 

corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 

110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme 

audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 

no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. 

Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento. Especificação mínima: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante. Garantia de 12 meses. 

UN 35 

 R$   1.400,00   R$    49.000,00  

3 

Tablet Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no 

mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador 

no minímo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento 

interno de 16GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de 

memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 

com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. 

Deve possuir sistema de GPS integrado. 

UN 21 

 R$   1.300,00   R$    27.300,00  
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4 

Computador portátil (notebook) com processadorque possua no 

mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco 

rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade 

combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória 

RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo 

SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 

polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 

teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, 

inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 

ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico 

com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 

10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 

802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), 

bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 

células, fonte externa automática compatível com o item, possuir 

interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor 

de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado 

de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento 

do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, 

reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

UN 14 

R$   5.650,00   R$   79.100,00  

5 

impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução 

mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por 

minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 

capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 

páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e 

rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e 

verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma 

ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

UN 7 

R$   1.300,00   R$   9.100,00  

VALOR TOTAL R$  285.250,00  

SOMA TOTAL DOS LOTES 01 A 03 R$ 778.886,00 

 
5. DA PROPOSTA 

 

5.1. A proposta, que compreende a descrição do material ofertado, preço unitário, preço total e validade, deverá ser 

compatível com o Termo de Referência bem como atender às seguintes exigências: 

 

a) conter as especificações do material de forma clara, descrevendo detalhadamente as características do produto 

ofertado, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem 

e constatem as características do material; 

 

b) no preço ofertado deverão estar incluídos ainda, todos os custos diretos e indiretos, inclusive, frete, seguro, 

impostos, taxas e outras despesas que incidam ou venham incidir no fornecimento e entrega do material. 

 

6. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

6.1. O(s) material(is) será(ão) entregue(s) de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas seguintes 

condições: 

 

a) No almoxarifado da Secretaria de Saúde do Município de Porto de Moz, situada na Rua Simpliciana Farias, s/n.° 

– Centro, Porto de Moz – PA, CEP 68.330-000. 

 

b) No prazo de máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

 

c) No horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, de 2a a 6a feira. 

 

6.2. O(s) material(is) será(ão) recebido(s), provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
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com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

6.3. A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, 

contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) 

será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) 

objeto(s). 

 

6.4. Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is), este(s) 

será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para o 

FMS-Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz, devendo a contratada reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) 

dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição. 

 

6.5. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o licitante vencedor estará sujeito a sanções 

administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira 

entrega. 

 

6.6. Caberá à contratada arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete 

e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s). 

 

6.7. O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material. 

 

6.8. O FMS de Porto de Moz reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) 

de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

6.9. Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, 

material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa. 

 

6.10. Apresentar vencimento/garantia mínima do fabricante e, caso um dos materiais apresente defeito durante o 

período de garantia, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de 

garantia. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. O CONTRATANTE indicará um fiscal de contrato ou comissão, que será responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização da execução, conforme o que preceitua o Decreto Municipal de n.º 081, de 13 de junho de 2017, 

assim como artigos. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.2. O Fiscal/comissão do contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA, 

definidas nos dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência e, fundamentalmente, quanto à 

inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

8.1. CONTRATANTE: 

 

8.1.1. Efetuar o pagamento, através de remessa e da apresentação dos documentos que comprovem a entrega; 

 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de referência; 

 

8.1.3. Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes do Termo 

de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 

8.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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8.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

 

8.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Termo de Referência; 

 

8.1.7. o Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8.2. CONTRATADA: 

 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda; 

 

8.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes: à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao prazo de garantia ou validade; 

 

8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

8.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

 

8.2.5. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais documentos fornecidos 

pelo CONTRATANTE; 

 

8.2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do bem, inclusive 

aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou danos, no caso de empresas nacionais e estrangeiras, e de seguro, 

no caso de empresa nacional; 

 

8.2.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 

8.2.8. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre o bem fornecido, reservando à 

CONTRATANTE o direito de deduzir dos valores a serem pagos à CONTRATADA, as quantias correspondentes 

aos tributos eventualmente não recolhidos; 

 

8.2.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão 

de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus propostos, independente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeito; 

 

8.2.10. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 

por força da lei, ligadas ao cumprimento desta contratação; 

 

8.2.11. Prestar, esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 

quando solicitados; 

 

8.2.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos 
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Municípios e/ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal de contrato, que providenciará, junto à Gestora do FMS, a 

autorização para liquidação. 

 

9.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 

24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 

da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a 

execução do objeto do contrato. 

 

9.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

 

9.5. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências 

previstas a seguir: 

 

9.6. Deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 

9.7. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração. 

 

9.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

9.9. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos 

em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.  

 

9.10. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação; e 

 

9.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será 

rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular. 

 

9.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data 

do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

I = ( 6 / 100 ) 

365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, na 

classificação abaixo: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ - PARÁ 

1701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 0037 2.044 – COMBATE A PANDEMIAS 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

11. DA RESCISÃO 

 

11.1. O Termo de Contrato, resultante da avença, poderá ser rescindido: 

 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. 

 

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.1.3. Quando entregue todos os bens contratados. 

 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito 

à prévia e ampla defesa. 

 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no TR; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições deste Termo de Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

14. DAS VEDAÇÕES 

 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
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14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos 

materiais, sem qualquer ônus ao FMS de Porto de Moz; 

 

15.2. A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, Inc. II, § 4º, da Lei n° 

8.666/93. 

 

 

Porto de Moz/PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

Ana Selma de Oliveira Sousa Fuziel 

Secretária de Saúde e Gestora do FMS 
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DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E DE IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Informamos que consta na lei orçamentária do corrente exercício, dotação orçamentária: 1701 – Fundo 

Municipal de Saúde; 10 122 0037 2.044 – Combate a Pandemias; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e 

Material Permanente. Com saldo suficiente para acudir a despesa com a Seleção e contratação de 

empresa especializada para aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada 

em saúde, Alojamento conjunto e unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte 

de ventilação mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da 

hipotermia aos recém-nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e informatização 

das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário 

eletrônico, conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-01, 

11424.241000/1200-02, já que se trata de contratação com empresa pessoa jurídica de direito privado. 

Informamos ainda, que a presente despesa, em vista que se refere ao presente exercício, cujas previsões 

de gastos encontram correspondência na fonte de receita especificada, e na parte orçamentária, há 

previsão orçamentária normal e a sua absorção no crédito genérico da dotação acima referida, pelo que 

não caracteriza, ampliação, expansão ou aperfeiçoamento de gasto, e não trará impactação 

orçamentária-financeira, não se lhe aplicando portanto, as previsões dos artigos 16 e 17 da lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Segue anexa, a competente declaração de impacto orçamentário, bem como de compatibilidade da 

despesa com o PPA e LDO. 
 

 

Porto de Moz /PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ana Selma de Oliveira Sousa Fuziel 

Secretária de Saúde e Gestora do FMS  
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 
 

É nos enviado para análise e emissão de parecer acerca do impacto orçamentário e financeiro para a 

Seleção e contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento e material permanente 

para atenção especializada em saúde, Alojamento conjunto e unidade neonatal para prover a 

monitoração hemodinâmica, suporte de ventilação mecânica às gestantes com intercorrências 

obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia aos recém-nascidos prematuros, garantindo o 

cuidado seguro e de qualidade e informatização das equipes de saúde da família e equipes de atenção 

primária, por meio da implementação de prontuário eletrônico, conforme emenda parlamentar, nº. da 

proposta: 11424.241000/1200-01, 11424.241000/1200-02, em atendimento aos serviços públicos, o 

qual passamos a analisar. 

A referida contração não trará impactação orçamentária-financeira, cujas previsões de gastos encontram 

correspondência na fonte de receita especificada, e na parte orçamentária, há previsão orçamentária 

normal e a sua absorção no crédito genérico dotação orçamentária: 1701 – Fundo Municipal de Saúde; 

10 122 0037 2.044 – Combate a Pandemias; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

É o parecer, a superior de liberação. 

 

Porto de Moz /PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

Adalberto Trindade da Fonseca 
Portaria n° 005/2021 

Chefe do Controle Interno 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LRF 

(Art. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000) 

 
DECLARO, para fins de atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 de Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que a presente despesa com a Seleção e contratação de empresa especializada para aquisição de 

equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, Alojamento conjunto e 

unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de ventilação mecânica às gestantes 

com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia aos recém-nascidos 

prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e informatização das equipes de saúde da 

família e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário eletrônico, conforme 

emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-01, 11424.241000/1200-02, em atendimento 

a Prefeitura Municipal de Porto de Moz, tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e 

compatibilidade com o PPA e com a LDO do Município. 

 

 

Porto de Moz /PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

Adalberto Trindade da Fonseca 
Portaria n°005/2021 

Chefe do Controle Interno 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 
 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Att. Pregoeiro – Jairo Vieira Duarte Souto 

Abertura: 05 de abril de 2021. 

Hora: 09:00 horas 

OBJETO: aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, 

Alojamento conjunto e unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de 

ventilação mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da 

hipotermia aos recém-nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e 

informatização das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, por meio da 

implementação de prontuário eletrônico, conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 

11424.241000/1200-01, 11424.241000/1200-02. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES – LOTE 01 Marca Qtd/Und. V. UNIT V. TOTAL 
01 Xxxxxx ..... ... mês ..... ........ 
02 Xxxxxx ..... ... Mês ..... ........ 

Valor Total do LOTE 01 – R$: ........... (........ por extenso .............) xxxxxxx 

 

 Valor Total do(s) LOTE(S) xxxxx - R$: ............  ( ....... por extenso .............). 
  Validade da Proposta: ..... 
  Prazo de vigência:  
  Prazo de execução: 
 Dados Bancário:  

Banco: 

Agência:  

Conta: 
 A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão 

Presencial nº.001-3/2021 – FMS/CPL e concorda com as mesmas. 
 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 5, sub-item 

5.1, letra “g”). 
 

 

............................../PA, xx de ........................ de 2021. 

 

 

 
Nome: ................... 

Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 
 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada  por 

seu sócio ou proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de 

Identidade n°  , inscrito no CPF/MF sob   o nº  

 , residente e domiciliado   na cidade  , com poderes estabelecidos no ato de investidura 

(contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme cópia em anexo,  no  uso de  suas 

atribuições legais, nomeia  e  constitui  seu  bastante representante  o     Sr. 

 , brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° 

 , inscrito no  CPF/MF  sob  o  nº  ,  residente  e  domiciliado   na  cidade 

 ,  com  poderes  para representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Porto de Moz a 

participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021 – FMS/CPL, podendo 

apresentar proposta, solicitar esclarecimentos, ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar 

atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 
Firma reconhecida 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº  , sediada na (endereço completo), neste ato representada  por seu 

sócio ou proprietário Sr.   , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira   de Identidade 

n°  , inscrito no CPF/MF sob o nº   , residente e domiciliado na cidade  doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 

pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da  referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 

licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Local e data    

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 
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ANEXO V – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       

à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade com 

a Lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório.– 

Pregão Presencial nº 001-3/2021 – FMS/CPL. 

 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

 
A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       
à ........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as penas da lei, nos 
termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua participação no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-3/2021 – FMS/CPL), e que 
contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 
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ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

A   .....................................   (razão   social   da   empresa),   CNPJ    Nº   ............................,   localizada       
à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de 
pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa 
 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 

declarar expressamente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 
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ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 

A  Empresa  (Razão   Social),   CNPJ  nº 
  , sediada    (Endereço 

completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 

123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data    

 

 

 

 

nome e CPF do representante legal da empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-3/2021 – FMS/CPL 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE PORTO DE MOZ E A EMPRESA 

.........................., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.424.241/0001-84, sediada na Av. 19 de Novembro, 

1610, Bairro Centro, na cidade Porto de Moz, Estado do Pará, doravante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. _________, CPF nº ________, RG: 2________, 

residente e domiciliado na __________, __________________. 

 

CONTRATADA 

 

  (Nome da Empresa),  (Natureza Jurídica), com sede  , inscrita no CNPJ sob o nº 

  ,    doravante    denominada    CONTRATADA,    neste    ato    representada por   seu        

(Representante Legal),  (nacionalidade),          (estado civil),            (profissão), portador do 

RG n.º   e do CPF n.º   , residente e domiciliado à  . 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individuadas e devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001-3/2021 – FMS/CPL, pactuar o presente instrumento contratual 

que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

 

1- DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para 

aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde, Alojamento 

conjunto e unidade neonatal para prover a monitoração hemodinâmica, suporte de ventilação 

mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia 

aos recém-nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade e informatização das 

equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, por meio da implementação de prontuário 

eletrônico, conforme emenda parlamentar, nº. da proposta: 11424.241000/1200-01, 

11424.241000/1200-02. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES – LOTE 
XX 

QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01     

I. PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
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    -------------- 

 VALOR TOTAL    

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem 

como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou 

incorporação. 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I. 

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ - PARÁ 

1701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 0037 2.044 – COMBATE A PANDEMIAS 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.2 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

3.2.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 

(duas) vias, no Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 

localizada na Avenida 19 de Novembro, Nº 1610 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

3.2.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, 

para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

3.2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 

fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do contrato e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

4.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

4.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do objeto 

estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato Administrativo; 

 

4.4 Poderá Prefeitura Municipal de Porto de Moz, deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 



Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

4.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria: 

 

4.5.1 - especificação correta do objeto 

4.5.2 - número da licitação e contrato; 

 

5 - DA REVISÃO 

 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 – Executar os serviços de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de 

Referência) do Edital do Pregão Presencial nº 001-3/2021 – FMS/CPL e em consonância com a 

proposta apresentada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da autorização de retirada; 

 

6.1.3 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PORTO DE MOZ ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 

prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita; 

 

6.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 

Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento 

do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

 

6.1.6 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros. 

 

6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de 

habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal 

situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da 

empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para  

atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato. 

 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir  inteira 

responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.10 - Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
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Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos). 

 

6.1.11 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência do Contrato Administrativo. 

 

6.1.12 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento; 

 

6.1.13 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de retiradas e 

os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores. 

 

6.1.14 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ. 

 

7.1 - Promover a fiscalização dos veículos objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 

 
7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 
FORNECEDOR; 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou 

através de correspondência com ou sem AR; 

 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento 

ao pactuado neste termo; 

 

7.6 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento; 

 

7.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem     

ser   aplicadas  por  infração   aos  dispositivos  legais,   regulamentares  e   contratuais,   por  parte     

da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, 

não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 



Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

União Força e Trabalho 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

9 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

A emissão de requisições e fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e 

fiscalizado pela (o) Srº (a). ....................................... – Secretária (o) Municipal de......................., 

designado pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a ele: 

 

a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 

 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias 

ao bom andamento do fornecimento. 

 
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto 
da CONTRATADA. 

 

d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em 

especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua relativa às obrigações contratuais. 

 

9.1 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela  

indicados. 

 

9.2 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

9.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no 

Art. 73, Inciso I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com as condições contratuais. 

 

11 - DA RESCISÃO 

 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 

8.666/93. 

 

12 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
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Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, 

o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista 

no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade 

da falta cometida, as seguintes penalidades: 

 

13.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 

13.1.1.1 advertência por escrito; 

 

13.1.1.2 multas: 

 

13.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos 

de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global 

do contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 
b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) 

hora. 

 

13.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre 

o valor global do contrato, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

 

13.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor 

global do contrato. 

 

13.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

13.1.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra “13.1.1.3”; 

 

13.2 As sanções previstas nas letras “13.1.1.1”,“13.1.1.3”e “13.1.1.4”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da letra “13.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

13.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de 

valor superior ao crédito existente, à diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 
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acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

13.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 

 

13.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

14 - DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o 

nº 001-3/2021 – FMS/CPL. 

 

15 -  DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá a duração até 00(------) dias, a partir de sua assinatura, podendo ser 

modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada 

à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do 

contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito 

cumprimento do seu objeto. 

 

17 - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Porto de Moz /PA, com renúncia a qualquer outro, para 

dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Porto de Moz /PA, ..... de  ................... 2021. 

 

 

 

  

 

 

     CONTRATADA 

                               CONTRATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________                     ___________________________________  
 

 

Ana Selma de Oliveira Sousa Fuziel 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto Municipal n.º 006/2021/GAB/PMPM 
 


		2021-03-19T16:56:49-0300
	ANA SELMA DE OLIVEIRA SOUSA FUZIEL:84902191253


		2021-03-19T16:57:23-0300
	JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO:46992898272


		2021-03-19T16:58:07-0300
	ANA SELMA DE OLIVEIRA SOUSA FUZIEL:84902191253


		2021-03-19T16:58:35-0300
	ANA SELMA DE OLIVEIRA SOUSA FUZIEL:84902191253


		2021-03-19T16:59:30-0300
	ADALBERTO TRINDADE DA FONSECA:82523800268


		2021-03-19T16:59:59-0300
	ADALBERTO TRINDADE DA FONSECA:82523800268




