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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDVFUNDO MUNICIPAL_ SESAU
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EDITAL

Prêgáo Presencial n0 0í3/2018 . PP . SESAU/PMM

Objeto: Aquisição de mateÍlal permanentê d€ equipeÍnerto odontológico paÍa atender as necessidades da
Atenção Especializada, Atençâo Básica e Laboratódo Regional de Pótese Denlá a do Municlpio de MaÍituba - PA.

Processo Administríiyo n0 008/20 1 I
Pregâo Pr$enciaí no 01í2018 - PP-SESAU/PMM
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCJA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÂO PRESENCIAL N" OI 3/20í 8 PP . SESAU/PÍi,IM

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL PELÀ INTERNET

Prezado Licihnte,

Este protocolo bm por ouelivo, futura comunicação eniÍB a SecretaÍia Llunicipal de Saúde/Fundo lllunicj-
pal de Saúde de l\rarituba e as empresas licitantes, e deverá ser devidamente preenchido e encaminhado através

do e-mail cplsosau@yahoo.com aos cuidados da Gerência de LicitaÉes e Contratos, ate 02 (dois) dias útei§ antes

da aberlura do certame. Ressaltamos que o envio do mesmo, possibilita que os licitantes seiam lnÍormados sobre
quaisquer altera6es e/ou comunicados de eventos que ocasionalmente possam ocoÍÍer duftmb as fases do prc,

cesso, a partir da publicação do edihl. O não encaminhamento ou a incoffeção das infoÍma6e§ exime a GeÉn-

cia de Licitaçoes e Contratos, bem como a Pregoeira de quaisquer responsabilidades acima mencionadas.

Av.João Paulo sln, - Dom Anstides - Mantuba - Pârá, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fonê: (91) 325ô-2N7 e-naít: Cp!s9§É!@8L99É9L

ú

Razão Social:

CNPJ: lnsc, Estadual:

Enderêço:

Complemento: Bairro:

Cidade: Estado: CEPr

Telefone para Conlato:

Telefone paÍa Contato:

Telefone paÍa Contío:

E.mail:

(

(

(

Pessoa para contatoi

Pessoa paIa contato:

Pêssoa paÍa contato:

A empresa acima identificada declara que retirou côpia do instrumento convocatório,

de acesso ao site: _ q
reÍeÍente à licitação, através
ue tem como objeto a

(SitêFoíh1 do TCM ou Slh/Poíal & TffspaÉn.ia do i/túnicjpb dê líaíituba)

AquisiÇão de material peÍmanente de equipamerto odoúológico paÍa atender as necessidades da Abnção Es-

pecializada, Atênção Bâsica e Laboratorio Regional de Prótese Dentária do Município de MaÍituba - PA.

de de 2018.

Assinatu.a do responsável legal da empresa



ESTADO DO PAM
SECRÊTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL_ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAçÕES E CONTRATOS

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL. NO ()I3/20í8.PP.SESAU/PMM

1, PREÂMBULO

o ÍiiuNlcÍPlo DE MARITUBÀPÁ, CNPJ 01.61'1.666i0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Mari-

IUbA-PAÉ, CEP 67.200-000, AtrAVéS dA SECRETARIA MUI'IICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

CNPJ í0.299.375/0001-58, sediado na Rua João Paulo ll, s/n, Baino Dom Adstides, CEP 67.200{00 - Marituba-

PaÉ, doravante d€nominado CONTRATANfE, nesb ato representada por sua SecreáÍia Municipal de Saúde, SÉ

HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT, brasileira, RG 2593554-SSP/PA e CPF 374.038.422-00, domicilia-

da e residente na Rua 02 de Junho, Travessa Mucâjá n" 1 0, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA e por intermédio

da Pregoêira Simone Vieira de Souza, designada a pelo DECRETO No 137. À2018, toma públim, para conheci-

mênto dos intêressados, que as lohsoomin do dia 25 de junho de 20'18, faÉ realizar licitação na modalidadê

PREGÃO PRESENCTAL N0 0'13/2018.PP.SESAU/PMiiI, na Íoma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREçO POR

ITEM, deíinado a Aquisição de mateÍial permanente de equipamento odontológico para atendêÍ as necessida-

des da Atenção Especializada, Atenção Básica e Laboratório Regional de Pótese Dentária do lrlunicipio de Maritu-

ba - PA, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatorio obedecêrá aos seguin-

bs diplomas legais:

LEGISLACÃO: Lei no 10.520/2002, Lei Complementar no 1232006 alterada pelaLc 14712014 e LC 155ru16, De"

creto no 8.538/2015, Lei no 8.078i90 - Codigo de Defesa do Consumidore aplicação subsidiária da Leino 8.666/93 e
suas alterações.

Local: Gerência de Licitações e Contrabs, sediada na Av. João Paulo ll, ,n, BaiÍro Dom Aristides, l\,lunicipio de
Itlaítuba, Estado do Para, CEP: 67.200-000, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MARIÍUBA. PA.

Dia:25 de junho de 2018.

HoráÍio: 10h00min.

Obs.: Se no dia supracitado não houver expediente, o início da sessão e o recebimenb e abertura dos envelopes
referentes a este Pregão seÉo realizados no pÍjmeiro dia útil que se seguir ao funcionamênto desta Secrehria.

PROCEDIÍilEl'ITOS

No local indicado, serão realizados os procedimentos pertiflentes a este PÍegão, com respeib ao (à):

a) Credênciamento dos representanles legais das licihntes interessadas em participar deste Pregão;

b) Recebimento da Declaração de Habilihção e dos Envelopes da Proposta e Documentação;

c) Abertura dos envelopes da Proposta e exame da confomidade das propostas;

d) DivulgaÉo das licitantes classifcâdas e desclassificadas;
e) Condução dos trabalhos relativos aos lances veÍbais;

0 Abertuna do envelope de Documentação da licitante detenloG do menor pre@ e exâmê da habilitaçãol
g) Devolução dos envelopes de Documentação fechados às demais licitantes, apos o rêcebimento do con-

tÍato pela licitanle vencedora; e.

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Don Aristides - Maituha - Pará, CNPJ: 10.299.37 0001-58
Fone: (91 ) 32 56-2007 e-nail : 9p!s9§!y@r9L99É9L
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RECEBIMENTO E INICIO DA COM A ABERTURA DOS ENVELOPES OE PROPOSTAS E DOCUMEN.
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h) Outros que se fzerem necessáÍjos à lealização deste Pregão.

As decisões da PREGOEIM seÉo comuni,radas direhmenb aos interessados, durante a sessão, Iavradas
em ata, ou, ainda, a criterio da PREGoEIRA, por intermédio de conespondência eletrônica ou oufo meio documen-
tável aos auto§. 0 resultado Ínal do certame seÉ hmbém divulgado mediante publicaçâo nos veículqs de comuni
caÉo competenbs.

DEFINICÔES:

Para efeito deste EdÍtal devem ser consideEdas algumas definiçô€s impoÍtantes, tais quais:

a) Pregão - Modalidade de licitação em que a disputa pelo Íomecimenb de bens ou sewi@s comuns é fuita
em sessão pública, por meio de propostas de preços escrihs e lances verbaisi

b) Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamen-
te deÍnidos pelo edihl, por meio de especiÍica6es praticadas no mercado;

c) SecrehÍia de Saúde - SESAl.l - Órgão Lidtador/cerenciador;
d) Licitantes - Pessoas Jurídicas que adquiiram o presênte Edital e que participam deste Pregão;

e) Licitante vencedora - Pessoa juridica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta
mais vanhjosa;

0 Conhahnte - SESAU.

1, DO OBJETO

1.1. Aquisição de material permanente de equipamênto odontológico para atender as necessidades da Atenção

EspecialEada, Atenção Básica e Laboratório Regional de Pótese Dentária do Município de Marituba - PA.

1.2. Os itens contÍatados deveÉo atender à exigências descritas no Termo de Referência - Anexo l, bem como
atender às exigências no que diz respeito a pÍazos e controle de qualidade, atentando-se, prjncipalmente para as
prescriÉes contidas no art. 39, Vlll da Lei Federal no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e nos seus de-
mais dispositivos.

2. DA RETIRAOA DO EDITAL

2.1. O editalpodeÉ seÍ retiÍado na GeÉncia de LicitaÉo e Contratos da Secretaria l\runicipal Saúde, sihtada à Rua
João Paulo ll, s/n, Baino Dom Aristides, Centro, Município de Marituba, Estado do PaÉ, CEP: 67200-000, no hoá-
Íio das 08:00 ás 14:00hs, em dias de efetivo expediente;
2.2. SeÉ cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) conforme dispõe o art. 32, § 50, da Lei no 8666/93, caso seja
Ietirado na Secretaria Municipalde Saúde de l,,larituba. O mesmo encontra-se disponivel no Portal dos Jurisdiciona-
dos do Tribunal de Contas do l\runicipio.

3. DO PEDIOO DE ESCLARECIMENTOS É OA DO ATO CONVOCAÍÓRO

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fxada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, poderá solicitar
esclarecimenios, providências ou impugnar o ato convocaório do Pregâo, devendo faz&los por escÍito, por meio de
caÍta, protocolando o pedido no Protocolo Geral da SecÍetaÍia Municipal de Saúde, no hoÍáÍio de 08h00min às
14h00min de segunda a sexta-Íeira, e deveÉ entregar em midia assinado digitalmente o documento acima no CD,
de acordo com o a.t. 1 2, do Dêc.eto n0 3.555/2000;

Av. Joáo Pauto s/n, - Dom Anstides - Maituba - PaÍá, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-2007 e-naíl : çpl§99"!@r9.L99É9L
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3.2. CabeÉ a Pregoeira decidir sobre a petição no pÍazo de 24 (vinte e quatÍo horas), conÍorme o art, 12, §10, do
Decreto no 3.555i2000;
3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, coníorme
o arl. 12, §2o, do DecÍeto no 3.555/2000;

3.4. Decairá do direito de impugnaí, perante a adminiíração, os teÍmos dêsb edital, âquele que o tendo aceitado
sem objeção, venha aponhr após o julgameflto, íalhas ou irÍêgularidades, que o viciaram, hipótesê em que tal co-
municação não teÉ efeito de recurso.

4. DAS CONDTçOES DE PART|C|P

4.'1. PodeÉo participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, incluske quanto à do-
cumenbção, constantes destê Edihl.
4.2. Para eíeitos de participação das ltlicroempresas, Empresas de Pequeno Porte e Pequeno EmpÍesário nesta
licitação, nos têrmos do art. 30, incisos I e ll e art. 68, da Lei Complementar no 123n006, alÍeÍada pela LC 14712014
e LC 155/2016, são consideradosi
4.2.1. Microempresa - o empresário, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que auíra, em cada ano calendáÍjo,
Receita bÍuta igual ou inferior a R$ 360.000.00 (tÍezentos sessenta mil reaisJ. conforme art. 30, inciso l, da Lei Com-
plementar no I 2312006;

4.2.2. Empre6a de Pequeno PoÍte - o empresáÍio, a pessoa ju.idica, ou a ela equiparada, que aufra, em cada
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000.00 ílÍezentos sessenta mil Íeais) e igual ou inferior a R$

4.800.000.00 (quatÍo milhões e oitocentos mil Íeais), conforme art. 30, inciso ll, da Lei ComplementaÍ no 12312006,

redação dada pela Lei Compleme0tar no 155/2016;

4.2.3. Pêqueno êmpresário, para efeito de aplicação do disposto nos arls. 970 ê 1.179 da Lei no 10.406i2002, o
empresário indivldual caracteÍizado como microemprcsa na forma da Lei que auÍira receita bruta anual de até R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), (LC n" 123, art. 68 e art. 1&4, §10 alt. LC no 155/2016).
4.3. As Empresas quê estejam com processo administrativo em andamento neste municipio, não fcaÉo impossibili-
tadas de pa.ticipar do reÍeÍido processo licitatório, mas se br declaIada sua penalização em deco[ência do proces-

so administrativo antes da homologação e adjudicaçâo na Secrctaria ltlunicipal de Saúde de ll,4arituba - PA, a mes-
ma ficaÉ impossibiliiada de frmar contrato com esta Administaçâo.
4.4, PodeÉo partjcipar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação
que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em confoÍmidade com o item 4.í do
edital.

5. NÃO SERÁADMITIDO NESTA LICITAçÃO A PARTICIPAçÃO DE:

5.1. Consórcio deempresas, sob nenhuma Íoma;
5.2. EmpÍesa declarada inidônea poÍ órgão ou enÍdade da administraçâo pública direh ou indiÍeta, federal,

estadual, municipalou do Dstrito Federal;
5.3. Empresa em procêsso deÍalência ou em recupeEção judicial ou êxtrajudicial;

5.4. Empresa que se encontre em processo de dissolução, Íusão, cisão ou jncorporação;

5.5. Empresa que entre os dirigentes, geÍentes, acionistas ou detentoÍes de mais de 5% (cinco por cenlo) do capital
com direito de voto ou controladoÍês, rcsponsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja servidor
público, ou que tenha sido nos últimos 180 (ceÍÍo e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação;

5.6. Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento;

5.7. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, irciso l, allnea "a" e inciso Il, alinea "a"

da Constituição Federal;

5.8. Emp.esas EslÍangeiras que nâo funcionem no Pais;e,
5.9. Empresas cuja atividade empresarial não conesporda ao objeto desta licitação.

Av. João Paulo ll s/n, - Dofi Aíístídes - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/Un1-54
Fonê: (91) 32s6-20o7 e-nait: çp!S99eg4@yfu9Ê98
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6.1. Fica asseguÍado Íatamento diferenciado e simplifcado paIa as microempresas e empresas de pequeno poÍte,

nos brmos do Decreto n' 8.538 de 02 de outubro de 2015, quanto ao seguinte:

6.1.1. Para os quantitativos de cada item cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se restdnge a
participação exclusiva às micÍoempresas e empresas de pequeno poÍte.

6.1.2. A comprovaçâo de legularidade íscal e/ou babalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

somenb seÉ exigida para eÍeito de contmtação, e não como condição para paÍticipação na licitação.

6.1.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e/ou Íabalhista quando da comprovação
de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, pronogável por igual periodo, para a
rcgularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débüo ê a emissão de eventuais
certidões negativas ou pos;tivas com eÍeito de certidão negativa.

6.í.4. O prazo para Íegularização íiscal e/ou tÍabalhista será contado a paÍtir da divulgação do resultado da fase de
habilitação, deste pregão.

6.1.5. A prcrÍogação do prazo podeÉ ser concedida, a cdtério da administraçao pública, quando requeÍida pelo

licitante, mediante apresentacão de iustiÍicaliva.
6.1.6. A abertura da fase recursal em Íelaçâo ao resultado do certame oconerá apos os prazos de regulaÍização
liscal e/ou trabalhista.

6.'1.7. A nâo regulaÍização da documentaçáo no prazo previsto nos itens 6.1.3 e 6.1.5 implicará decadência do
direito à conÍa1ação, sen prejuízo das sanções previstas no art.87, da Lei no 8.666, de 1993, sendo facultado à

administração pública convocar os licitantes remanes@ntes, na ordem de classifcagão, ou revogaÍ a licitação.

6.2. Nas licitações, seá assegurada, como critério de desempate, preferência de confatação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

6.3. Entendêse haverempate quando as ofeÍas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menorpreço.
6.4. O disposto no subitem anterior somente sê aplicará quando a melhor ofêrta válida não houver sido apresentada
por microemprcsa ou empresa de pequeno porte.

6.5. oconendo o empate a que se reíeÍe o subitem anterior, seÉ pÍocedido de acordo com o afigo 50 do Decreb n"
8.538/15, corÍome a seguir:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiícada podeÉ apresentar pÍoposta de preço

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu Íavor;

b) Não oconendo à contratação da microempresa ou emprcsa de pequeno porie, na forma da alinea "a", serão
convocadas as remanescentes que powentura se enquadrem na situação de empate, na oÍdem classilicatórja, para

o exercicio do mesmo direito;e
c) No caso de equivalência dos valores apresenlados pelas mlcroempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entrc elas para que se identifrque aquela que primeiÍo
poderá ap.esentar melhor ofeÍta.
6.6. Após o encenamento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classilicada seÉ
convocada paa apresenta. nova pmposta no p€zo máximo de 5 {cinco minutos) por item em situação de empate,

§ob pena de preclusão.

6.7. Nos quaÍÍitativos para cota ReseNada na hipótese de não haver vencedot, esta podeÍá ser adjudicada ao ven-

cedor da cota principal ou, diante de recursa, aos licitantes remanescentes, desde que praliquem o preço do primei-

ro colocado da cota principal.

6.8. Se a mesma empresa vencer a cota reseryada e cob principal, a cont.atação das cotas deveÉ ocoÍrer pelo

menor preço.

6.9. Não sê aplica o beneÍicio cota reserva previsto no inciso lll, art. 48, da Lei Complementar no 12312006 para as

microempresas e emprêsas de pequeno porte quando os itens ou os lotes de llcitação possuir valor estimando de

atê R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), iendo em vista exclusividade prevista no art. 60 do Decreto n" 8.538, de 6 de

outubro dê 2015.

Av. João Paulo s/n,- Don Aíístídes- Mâíítuba- Pafiá, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-2007 e"n âil : 9p!§§ZC@,y91998D.
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ParágmÍo único: Não se aplica o disposto no item 6.1,1 quando não houver um minimo de 3 (Íês) fomecedorês
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou Íegionalmente e
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatóÍio, em confurmidade com o artigo 49,

inciso llda Lei Complementar no 123i2006.

7.1. O credenciamenlo se daÍá com a entrega:
a) No caso de Representanter Além da cópia do Contráo Social, deveÍá apresentar lnstÍumento Público de Procu-

racão ou lnstrumento Particular com Írma re@nheciCa, indicando um único representanb legal a maniÍestar-se em
qualquer fase desta licitaçáo, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu representanb legal
possui poderes para íormulação de oíeÍtas e lances verbais, bem como praticar todos os demaÍs atos inerentes ao

ceÍame, devendo para tanto. iuntar fotocóoia do documento oicial de identitcacão com foto e CPF dos sócios e
fotocópia do documerdo olicial com íoto e CPF de identidade do repr€sentante, ícando a licitante obÍigada a acatar
as declarações de seu preposto.

b) Em sendo sócio, propdetáío ou dirigente da empresa proponente, devêrá ser apresentada cópia do respectivo

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriga@es em

decoÍÉnciê de tal investidura, juntamente com lbtocópia da cédula de identilicação com foto e CPF do mesmo e de
todos os sócios.

c) Declaração de apresentação de documentêção, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conloÍme dispô€m o arl.40, inciso Vll, da Leino 10.520/2002,
d) DeclaraÉo de Enquadramento em Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreen-
dedor lndividual MElconfoÍme anexo V.

e) Declaração do Simples Nacional, emitido pelo site, quando esta fur optante.

7.2. A não apresentação ou incorÍeção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NAO IMPEDIRA a
participaÉo da licitante na fase de lances verbais, desde que seja suprida a apresenhção e a coÍTeção no momento

do credenciamento.
7.3. AS CÔPIAS SIMPLES dos documentos devem seÍ aDresentadas iunto com os oÍiqinais para serem autenticada

oor membro da equipe de apoio do Preqão no momento da sessáo e EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ou por

oualquer processo de óoia aúenticada Dor tabelião de notas.

7.4. Cada licitante aoresentar-se-á com um reoresentante leqal que, devidamente munido de crcdencial, §erá o úni-

co admitido a intervir em todas as Íases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo.

7.4.1 - Se por motivo de íoÍça maior, o representante legal credenciado pela empresa ausenhr-se do certame e
necessihr sêr sub§tituido, deveÉ ser observado o seguinte:

7.4.1.1 - Será admitida a substituiçáo do credenciado apenas pelo socio, proprietário ou diígente da empresa pro-

ponente, nas condi@es do subitem 7.1, alinea b;

7.4.1.2 - O molivo da substituição deverá ser devidamente justifcado, através de documento assinado por proprie-

tário ou dirigente da empresa proponente e entregue na sessào à Pregoeira e Equipe deApoio;
7.4. 1 .3 - Caso a substituição ocorra durante a sessão, os motivos deveráo ser relatados na Ata de sessão e assina-

da por todos os presentes à sessão.
7.4.1.4. -SeÉ admitida apenas uma única substituição por licihnte.
7.5. Nenhuma pessoa Íisica, ainda que credenciada poÍ pÍocuração legal, poderá rcpresentar mais de um Licitante.

7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeri-

dos no presente edital e anexo§.

Av- Joáo Pâulo ll s/n, - Dom Ans,ldês - ManUba - Paná, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fonê: (91) 3256-2007 ê-mâ : 9g!§psgrgl@ral99:ç9L
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8. DA APRESEIiIÍ DA PROPOSTA DE E DA HABILIT

8.'1. A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação develáo ser apres€ntadas no local, dia e hora determi-
nados no edihl, êm envelopês separados, devidamênte Iêchâdos e rubricados no fecho, assim denominados:

a) Envelope no 1 : Proposta de Preços;

b) Envelop€ n0 2: Documentos de Habilitação.
8.2. Os envelopes deveÉo conter, em suas partes extemas, os seguintes dizeres:

Ei'/VELOPE No 0í (PROPOSTA DE PREçOS):
I.IU ICIPIO DE MARITUBA
SECRETARIA I,IUI{ICIPÂT DE SÀÚDÊ DÊ IiIÀRIIUBÂ
PREGÂo pREsErcrÀL r,r" xxx.i2or 8 pp.sEsauÍp

RÁZÃO SOCIÀL DO PROPONENTE
CIPJ:
DATÁ: XYJXX20í8

ENVÊLOPÊ r'1" 02 (D0CUri|E[TAÇÁO):
MUNICiPIO DE MARITUBA
SECRETARIA IIU I,IICIPAL DE SAÚDE DE IIARIÍUBÀ
PREGÁO PRESET/C|ÁJ- t'/"XXX/2018 PP,SESÂU/PI,1M
RÁZÂO SOCIÁT DO PROPONENTE

C PJI
DATA: XÍXX12018

9. DA PROPOSTA DE PE tf 0t):

9.1. A Proposh de Preços deveÍá ser apresentada em 01 (uma) úa, rcdigida com clareza, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidame0te datada, assinada e rubricada todas as Íolhas pelo representante legal da licitante pro-

ponente.

9.2. Contendo na planilha: pÍeço unitário do item {s), total e valor global da proposh, expre$os em real, êm alga-
Íismo até duas casas decimais de forma clara e precisa, limitado Íigorosamente ao obieto desta licitação, sem alteÊ
nalivas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

9.3. Nos preçps contidos na pÍDposta escrita e naqueles que, porventura, úerem a ser ofertados por meio de lances
verbais devem estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, tÍibutos inciCentes, taxa de adminisbação, materi-
ais, produtos, encargos sociais, trabalhistas, seguÍos lucro e outos necessários ao cumprimenb integral do objeb
destê Edihl.
9.4. QuaiEuer tÍibuto§, custos e despesas djretos ou indiretos omitidos da proposta ou incoÍÍelamenb cotados,
seÉo considerados como inclusos nos pÍeços, não sendo aceitos pleitos de acÉscimos, a esse ou qualquer titulo.
9.5. O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua aprêsentação.
9.6. A Pregoeha poderá, caso julgue necqssário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços
propostos.

9.7. A apresentação da proposta implicaÍá plena aceihção, por parte da proponente, das condições edabelecidas
neste Êdital e seus Anexos.
9.8. Apos a apresentação da proposta, não cabêÉ desistência, §alvo por motivo justo deconente de Íato superveni-
ente e aceito pela Preqoeira.
9.9. Não serão admitidas retilicações ou alterações nas propostas apresenhdas, uma vez a@ito o lance vencedor
ou negociado e linalizada a Sessão deste Pregão.

9.10. Na aoresentacão das DÍoDostas não seÉ aceito êspeciÍicacão em discordância com as caracterislicas deÍini-
das no TerÍno de Refeéncia deste edihl.
9.11. Seáo desclassificadas as propostas apresenladas por lrcitanles que se declararem microemp€sa ou empresa E
de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimoniale DemonslÉuvo do Resuliado do Exercício, .F

Av. João Pâulo tl s/n, - Dom Aistictês - tlaÍítuba - Patá, CNPJ: 1 0.299.375/0001 -58 ')tt
Fonê: (s1) 3256-2007 e-nait: 9p!:9j:zr.p»:?btúj9!j 
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ou obtida através oufas fontes que permitam auferir a rcfeída receita, se encontrem acima dos limites lêgalmente
estabelecidos.
9.12. Quando soticitado pela Pregoeira, a licitante vencedora deveÉ demomtrar viabilidade de execução das pro-
postas de preço ofertadas na fase de lances verbais, comprovando a exequibilidade do fomeciÍnento do objeto des-
ie certame.
9.13. Apresentar declaracão de elaboracão de indeDendente de Dropostas de precos. assinada Delo representante
leqal da empresa.

9.14. A descrição do materialdeveÉ ser feita pela Denominação Comum Brasileira (DCB) ou Denominação Comum
lntêmacional {DCl).
9.15. A proposta de preços deverá vir acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de desclassiÍcaçfu:
9.15.1. Certiicado de Boas Práticas de Íabricaçâo e contÍole por Linha de Prcdução/Produtos, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, deúdamenb publicado na imprensa ofcial e com prazo de validade vi-
gente. Serão acêitos documentos da lntemet, desde de que legivel e atualizados, preíerencialmentê lndicando, gri-
fando ou descartando o númeÍo de item a que se reÍere.
9. 1 5.2. No caso de produto impoÍtado, deverá ser apresentado também, o CeÍifcado de Boas Práticas de Fabrica-

ção e Controle, emilido pela auto dade Sanitá a do País de origem, ou laudo de inspeção emltido pela autoridade
btasileira.

9.15.3. Registro do (s) produto (s) no [rinislério da Saúde, bem como a solicitação de sua revalidação denko do
prazo pÍevislo em Lei ou Certifcado de lsençào de Registro, conforme o caso. Deverá ser apresenbda cópia legivel
da publicação no DIARIO oFlClAL, preíerencialmente indicando, gdfando ou destacando o número do item a que se
refere.

10.'1. Aprêsentar, Dreferencialmente, a documentação de habilitação de foma encadernada/grampos de trilho e nu-
meradas ou de qualquerÍorma que não haja desprendimento das folhas no momento do certame, lgspgiEldg3sua
ordem especiÍicada no edital.

1 0.2. HABTLTÍaÇÃo JURíD|CA:
10.2.1. Documenta@ de identiicação com foto e CPF dos Socios ou diretores;
1 0.2.2. Regisiro Comercial, no caso de empresa indiviírual;
10.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e albra@es em vigor, as alte€ções contratuais poderão ser
substituidas pela consolidada em vigor, devidamênte rcgistrados, em se trabndo de sociedadês comêrciais, e no
caso de sociedades por aÉes, acompanhadas de documento de eleição de seus adminislradores;
1 0.2.4. lnscÍição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoÍia em exercicio;
10.2.5. Decreto de auloízação, devidamente arquivado, em se iEtando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no PaÍs e ato de rcgistro ou adorização pa.a funcionâmento, expedido pelo Orgão competenb,
quando a atúidade assim o eÍgir.
10.2.6. Tratando-se de micoempresas e empresas de pequeno porte, deveÉ ser apresentada declaração de que
cumpre os requisitos estabelecidos no aÍl. 30, da LeiComplemêntar no 12312006, que está apta a usuíruir do trata-
mento íavorecido estabelecido nos arligos 42 a 49 da referida Lei, nos termos do modelo constante do Anexo V
deste Edital, assinada por Socio, Dirigente, PropÍietario ou Procurador da licitante, com o número da identidade do
declarante.
10.2.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que fzerem uso da Lei no í232006 deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeib de comprovaÉo de regularidade fscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restÍição.
10.2.8. Os documentos dos subitens 10.2.'1 e 10.2.3 apresentado no credenciamento ,ica Íacultado no enveloDe de o)documentacâo. 

\ / ãxÂ
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10.3. QUALTFTCAçÃO TÉCN|CA:
10.3.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) poÍ pessoa juridica de direito público ou privado, em papel
que idenülique o (s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários dêvidamente identificados com o nome comple-
to e cargo, que comprove quê a empresa licitante fomecedprestou ou fomece/presta os mateiais/serviços em
quantidades e caÍacteÍisticas similares ao objeto desta licitação;
'10.3.2. O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica êxpedido por pêssoa juridica de direito pÍivado deverá conshr
Írma reconhecida em cartório;

10.3.3. Licença da Vigilância SanitáÍia iilunicipal (Licença de Funcionamento) atualizada, ou cadastÍamento deÍniti-
vo emitido por órgão da Vigilância Sanitária.
10.3.4. Autodzação de Funcionamento emilida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com o pra-

zo de validade vigentei
10.3.5. A Preqoei.a poderá solicitaÍ a qualouer momento documentos oue comprovem o atestado de caDacidade

lécnica Dodendo ser nob liscal ou contÍabs lirmados com administracáo pública ou Drivada.

10.4. OUAL|FICAçÃO ECONÔM|CO FTNANCETRA:

10.4.1- Balanço palrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, apresentado na íorma da Lei,

assinado, carimbado pelo contador registrado pela junta comercial. O balanço deveÉ ser regislÍado na Junta Co-

mercial e úr acompanhado da CeÍidão de Regularidade do contador - CRC emitído pela intemet na sua devida vali-
dade na data do certame, fcando nula a cerlidão CRC que e§jver fora da validade. (www.crcpa.org.br) (para prois-
sionais do Estado do PaÉ).
10.4.2. DemonstÍação de indice de liquidez que deveÍá ser igualou superior a í (um), câlculado e demonstrado pela

fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: lndicede Liquidez Conenb;ACrAtivo Circulante;PC: Passivo Circulante.
'10.4.2.1 A partir dos dados de balanço, deveÉo sercalculados os seguintes índices como condição para a habilita-

çáoi
ILC = lndice de liquidez coÍÍente, com valor igual ou supeÍior a '1 ,00;
ILG = lndicede liquidez geral, com valorigualou superior a 1,00;

IGE = lndice Grau de endividamento, com valoÍ igualou menor a 1,00;

ONDEi

> 1,00
PASSIVO CIRCULANIE + PASSIVO CIRCULANTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE > 1,00

PASSIVO CIRCULANTE
IGE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE < í,OO

ATIVO TOTAL
10.4.3. Serão considerados aceitos como na foÍma da Lei o balanÇo patrimonial e demonstE@ês sontábeis assim
apresentados:
10.4.3.í. Sociedades rcgidas pela Lei no 6.404/76 (sociedade anônima - S/A)r Balanços publicados êm Diário Oicial
ou publicados em jomal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta ComeÍcial da se-
de ôu domicíliô dã licilânte.

10.4.3.2. Sociedade criada no exercicio em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente Íegistrado ou
autenticado na Junta ComeÍcial da sede ou domicilio da licitante.

10.4.3.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por íotoópia do livÍo Diário, inclusúe com os
Termos de AbertuÍa e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta ComeÍcial da sede ou domicilio da lici-

tante ou em outÍo órgão equivalenb ou por fotoópia do Balanço e das Demonstrades Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercialda sede ou domicilioda licitante.

10.4.3.4. As emprcsas obrigadas a utilizaÍ a ECD (Escrituração Contábil oigital) a partk de 1" de janeiro de 2008

lerão a obÍigatoaiedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de junho do ano seguinte do
ano-calendário a que se reÍra à escrituração (lnstrução Normativa no 787, de 19 de outubro de 2007), apresentando
documenlação que comprove talsjtuação (documento contábil de enquadramento).

ILG =

Àv- Joào Paulo s/n,- Do,n Aisüdes- Maituba- Para, CNPJ: 10.299.375/0001-5A
Fone: (91 ) 3256-2@7 o-naít, çp!§gi1-@r9l99c9L
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10.4.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 20, do Código Civil (Lei no 10.i106/2002) o pequeno empresário
não é obrigado à manutenÉo do livro diáÍio e nêm â êlaboração do Balanço Patrimonial.
10.4.3.5.1 Considera -se pequeno êmpresário, para efeito de aplicaçâo do disposio nos arts. 970 e 1.179, da Lei n0

10.40612002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta
anual de até R$ 81.000,00 (oitênta e um mil rêais). (LC n" 123, art. 68 e art. 18-4, § 10 alt. LC no 155/2016).
10.4.3.6. Cerlidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sglg!êj[plg§a, até no
máximo de 90lnovênta)dias antedores à data da presente Licihção.

10,5, REGULARIDADE FI§CAL E TRABALHISTAI
I 0.5.'l . lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Ju rídicas (CNPJ);

10.5.2. lnscriçâo Estadual (FlC);

10.5.3. AlvaÍá de funcionamento do domicílio ou sede do licitante ê peíinente ao seu ramo de atividade e compáí-
velcom o objeto contratual;
'10.5.4. Certidão negativa.de débitos Estaduais (Tributária e não TÍbutáfia)j
10.5.5. Certidão de Débitos Negativos l!y'unicipais, do domicilio ou sede do licilantê;
10.5.6. Certidão de regularidade para com a Íazenda Federal e União {certidão de tributos federais e divida ativa da
união)com abrangência de todos os créditos tributáÍios fedeEis administÍados pela RFB E PGFN;

10.5.7. Prova de reguladdade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumpdmento dos encargos soci-
ais inslituídos por Lei;

10.5.8. Certidão Negativa de Débitos TÉbalhistâs.

10,6 OUTROS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:
'10.6.1. Declaração de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais
que ca6ara SESAU, a terceiros, porsi, representantes ou sucessores.
10.6.2. Declaração de que NAO possuiem seu quadÍo de pessoal empregado (s)com menos de 18 (dezoilo) anos

em lrabalho notumo, perigoso ou insalubre, e menoÍes de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na

condição de aprcndiz, a partir de 14 (quatotze) anos, nos temos do inciso XXXlll do art. 70, da Conslituição Federal

e inciso V, art. 27, da Lei n0 8666/1993, com redação determinada pela Lei no 9.854/1999.
10.6.3. 0eclaração de que NÂO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou
Legislativo l\runicipal exercendo funções técnicas, comercjais, de gerência, administração ou tomada de decisão,

{inciso lll, do art.9" da Lein" 8666/93).
10.6.4. Declaração de Inexistência de Íato superueniente impeditivo da habilitaçâo, na forma do § 20, art. 32, da Lei
no 8.666/93.

10.6.5. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais:

10.6.5.1. ( )possuiem seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de pessoas portadoras de neces-

sidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6", da Conslituiçao do Estado do Pará (EC n0 0042/2008,
publicada êm 11/06i2008).
10.6.5.2. ( )não possuiem seu quadro de empregados um peÍcentual minimo de 5% de pessoas portadoras de
necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, §
6", da Constituiçáo do Estado do Pará (EC n" 0042/2008, publicada em 11/06/2008).
10.6.6. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administra-

ção Pública Federal, Estadual, l\.,lunicipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participagâo no presente

ceftame.
10.7. Os modelos das declaracões acima estão anexados neste edital. que deverão fazer parte do enveloDe de ha-

biliiacão.

11. COND|çÔES DE HABTLTTAÇÃO

11.1. Os documentos referentes à Habilitaçáo deverão ser apresentados em cópias autenticadas pelo seNidor, ou

cópias simples, mas desde que apresenhdas junto com os originais para serem autenticada por membro da equipe

Av. João pauto t s/n, - D" - aa'íaÇ:fríiííã - iarà, cNpJ: 10.2ss.375/ooo1-58 Xt
Fone: (g1) 3256-2007 e-naít: colsesaudvahoo.com )
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de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de cópia autenlicada por tabelião de notas. Exceto as cerlidões emi-
tidas üa internet deverão ser odgjnais, ou quando estes forcm publicados em diário oficial. Cópias autenticadas por
hbeliâo de notas não seáo válidas como oiginâis para serem autenticadas na hora do ceiame, ou ante6, por qual-
querseNidor, obedecendo ao art. 32, da Lei n'8.666/1993.
1 1 .2. Os documentos apresenhdos com a validade êxpirada acaíetaÉo a inabilitação do proponente. 0s documen-
tos que não Dossuirem prazo de validade. somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de
antecedência da data preúsh oara apresenbcão das propostas. Exceto os abstados de capacidade técnica que
não tem validade.

1 1 .3. Os envelooes com documentos relativos à habilitacão das licitantes não declaradas vencedoras. será devolvi-
do no prazo de 10 ídez) dias útei§. a partir do encerÍamento da sessão de licitacão ou do resultado da intemosicão
de recurso ouando houver-

11.4. Todos os documentos apresentados para habilitação dêvêrão êstar em nome da licitante, com o número do
CNPJ, devendo ser obseívado o seguinte:

1 1 .4. 1 . Se a licitante Íor a nA!IZ, todos os documenbs deverão estar em seu nome, com o respectivo número do
CNPJ;

11.4.2. Se a licitante for a !l!al todos os documentos deverão estar em seu nome, com o Íespectivo númeÍo do
CNPJ, exceto aqueles que, pela pópÍia natureza, forem comprovadamenb emitidos apenas em nome da EêtIiZ;
1L4.3- Se a licitante for a matiz e o fomecedor do bem ou prestadora dos serviços Íor a frlial, os documentos deve"
Éo ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da Íilial, simultaneamente.
11.5. NÃO SERAO ACETTOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOL|C|TAÇÃO DE DoCUTVENTO E[il SUBSTT-

TUIÇÃO AOS DOCUI,IIENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUSANEXOS.

12.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de Ha-

bilitaçao, seÉ pública e diigida pela PregoeiÍa, na data, hoÉrio e local e nos termos deterÍninados neste Edital.
12.2. 0s envelopes deveÉo ser entregues, com o documenb de credenciamento (conÍorme ltem 07 do Edital).

12.3. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeha, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se inicio
ao recebimento dos envelopes, juntamente coma a declaração dos interessados ou de seus representantes, dando

ciência de que cumprem plenamente os requi6itos de habilitaçáo, em conforÍnidade com o art. 4", inciso Vll, da Lei
no 10.520, devendo os envelopes ser entregues lacrados à Pregoeira e sua equipe de apoio:

12.4. *táo aberios os envelopes contendo as PÍopostas de Preços, cujos preços seÍão lidos, conêddos e
rubricados pela Pregoeira e pelos participantes que o desejarem.
12.5. A Pregoeira veriÍicará as propoías de preços recebidas, antes da abertura da fase de lances,

desclassiicando, motivadamente, aquelas que não estejam em confomidade com os requisitos eshbelecidos no

Edital, que foÍem omissas ou apresentarem inegularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e,

ainda, proposta que apÍesente valores unitários simbolicos, ou inisórios, de valor zero, êxcessivos ou
manifestamente inexequiveis.

12.6. Pelo § 3", do art. 43, da Lei n0 8666,€3, é feultada à Comissão ou auto dade superior, em qualquer fase da
licihção, a promoÉo de diligência destinada a esclarecer ou a conplementar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de documento ou iníoÍmação que deveria constar originariamente da proposta.

12.7. Quando o licitante se ausentar antes do término da ata e da sessão, entrcgará à Pregoeira uma declaração de
desistência, informando estar ciente de qualquer Íato superveniente.

12.8. Caso o envelope de documentação da segunda colocada nâo tenha sido abeÍto na sessão, será convocada a
(s) licitantes (s) para analisar a documentação.

Av. Joáo Paulo ll s,tn, - Don Àrtstidês - Matituba - Pârá, CNPJ: 1O.299.375/OAO1âA
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{3. D0 DE JULGAMENTO

13.1. Para julgamento das propostas será adotado o cdlério de MENOR PRECo POR ITEM.

13,2, Após a abertura dos envelopes contendo as pÍopostas de preçosi
13.2.1. A Pregoêira e sua equipê de apoio classiicaráo para a fase de lanc€s vêóâis o licítânte autor da pBpostâ

de menor preço do item em questão, e aqueles que tenham apresentado proposlas em valores sucessivos e supêri

ores em até 100/0 (dez por cento), relalivaÍnente à de m€nor poderâo íazer novos lances veÍbais e sucessivos, áé a
pÍoclamação do vencedor, conforíne disposto no iÍrciso Vlll, do artiqo 40, da Lei n" 10.5m2002.
13.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofeítas nas condiçoes defnidas no subitem anteior, poderão os autores
das melhores propostas até o máximo de 03 (tÉs), olerecer novos lances veÍbais e sucessivos, quaisquer que se-
jam os preços ofêrecidos nas suas propostas escilas, conforme disposlo no inciso lX, do art, 40, da Lei no

10.52012002.

13.4. 0 empate entre dois ou mais licitante someniê ocorreÉ quando houver igualdade de preços €ntre as propos-

ias escritas e quando não houver lances para deínir o desempate. Neste caso o desempate ocoÍrerá por meio de
soÍteio a ser Íealizado durante a sessáo do presente Pregão.

13.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas àrs propostas, exclusivamente pelo tipo de licitaçáo, a
Pregoeira examinará a aceilabilidade da primeira clâssilicada, decidindo motivadamente a .espeito, conforme esta-
belece o inciso Xl, do art. 40, dê Lei n0 '10.520/2002.

13.6, Constatado o atendimênto das exigências Íixadas no Edital e seus AnBxos, será declarado pelâ PREGOEIRA

o licitante vencedor, conforme dispõe o inciso XV, do aí. 40, da Lei n" í0.520/2002.
13,7. Sendo aceitável a prcposta de menor preço por item será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante, de acodo com o inciso Xll, do aÍt.4", da Lei no 10.520/2002.

13.8. Se a proposb cl6sifcada em priÍrÉiÍo lugar não for aceitável ou o seu autor náo atender ao6 ÍequNtos de
habilitação:

13.8.1. A Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem dê classiÍcação, até a apuraçáo do licitante que

algnda a todas as exigências do Edital, inc,usive quanto à documentação dê habilitação, o qual será declarado vên-

c€dor, sendo]he adiudicado o objeto, conforme inciso XVl, do art. 4", da Lei n0 10.520n002.
13.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalÍdades

estabelecidas neíe Edital.
13.10. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual sertu registradas as ocoÍências rel€vantes e que, o
final, dêveÉ sêr assinado pela Prêgoêira, e lkitantes presênbs.
13.11. Não seÉ motivo de desclassifcaçáo, simples omissóes que sejam iíelevânies parc o entendimento da pÍo-
posta, que não venham causar pÍejuizo paIa a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos dê-

mais licitantes.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRÂTIVOS

14.1. A abertura da íõe recursal em rel4ão ao Íesultado do ceÍtame oconerá aÉs os prazos de regulariza@
fiscd e/ou babalhista.
14.2. NoÍnalda sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃo, qualquer licitante credenciado poderá mani-
fêshr imediata e motivadâmenle a intenção de recorr8r, devendo desde logo sxpor suas razões em ata; quando lhe

será concedido o prazo de 03 (tés) dias úteis para juntar memo al e razões do recurco por escrito, Ícando os de"

mais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as conlra rÍizões, em jgual número de dias, que começarào a
coÍÍer no término do prazo do reconente, sendo lhes assegu.adas vista imediata dos autos, conloÍme estabelece
inciso rulll, do art.40, da Leino 10.520/2002.

14.3. O acolhiÍÍEnb do ÍecuÍso impoÍtaÍá a invalid4ão apenas dos atos insusceti!€is de aproveihÍnento, de acoÍdo
com o estabeleck o no inciso XlX, do aÍt. 40, da Lei no 10.520nN2.
14.4. A petição podená serÍeih na pópria sessfu de recebimento e, §e oral, sera rêduzida a termo em ah. . /

A
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14.5. O recurso deverá ser didgido à autoÍidade que profedu a decisão, no prazo de 03 dias úteis a contar da inti-

maçâo do ab ou da lawatura da ata, devendo ser pÍotocolado nos dias de efêtivo expediente na Secretariâ lt'lunici-

pal de Saúde dê Marituba - PA na Gerência de Licitaçôes e Contratos, no horâio das th ás 14h de segunda a sex-

h-Íeira, concedido o mesmo prazo paÍa aos demais licitantes que poderáo impugná-lo;
14.5.1. DeveÉ juntamente com o recuÍso, entregar em midia assinado digitalmente no CD.

14.6. Apos decididos os Íecursos e conshtada a rcgula dade dos atos procedimentais, a autoridade mmpetente
adjudicará o objeb ao (s) licitante (s)vencedor (es), conÍorme inciso XXl, do art. 4", da Leino 10.520/2002.

'r5. DOS RECURSOS ORçAMÊNTÁR|OS E FTNANCETROS

15.1. A despesa com a aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, corÍêÉ
a conta do elemento orçamentáÍio, confuÍne dotação orçamentáÍia abaixo.

Exercício Financeiro: 20'18

Ficha: 90í
Fonte de recursoi 0.1.29 - TransfeÉncias de Rêcu.sos do SUS

Classiicaçâo lnstitucional: 02.03.03 - Fundo Nlunicipalde Saúde- F[rS
Funcional Programáticai 10.302.0050.2094.0000 - I\,ledia e Alta Complexidade / Cenúo Especial Odonblógico -
cEo
Náureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e l\rlaterial Permanente

Fichar 8'18

Fonte de recurso: 0.1.41 - Tlansferências de Convênios da União para o SUS
Classiicação lnslitucional: 02.03.03 - Fundo lt unicipalde Saúde- F[,lS
Funcional PÍogramática: 10.331.0004.2087.0000 - Manutenção da Atenção Básica PAB/Flxo
Natuíeza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e l\rateÍial Permanente

Fichar í187
Fonte de Íecursor 0.1.29 - TÍansfeÉncias de RecuÍsos do SUS

Classifcação lnstitucional: 02.03.03 - Fundo l!{unicipalde Saúde- Flt S
Funcional Programática: 10.301.0004.2090.0000 - Manubnção do Prog. de Saúde Bucal- PSB

Náureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e l\,laterial PeÍmanente

,16, DA ADJUD EDA

'16.1. A adjudicação do objeto do presente cerhme seÉ viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso.
16.2. A homologaÉo da licihção é de Íesponsabilidade da autoridade competêntê/Ordênâdor dê Despêsas da Se-

cretaía Municipal de Saúde e so podeÉ ser realizada depois da adjudicaçâo do objeb à proponente vencedora
pela Pregoeira.

16.3. Quando houver recurso e a Prcgoeira manliv$ sua decisão, deveÉ sêr submetido à autoridade competen-
te/Ordenador de Despesas da Secreta.ia Municipalde Saúde, para decidk acerca dos atos da Pregoeira, opinando
pela adjudicaÉo e homologação, ou acolhimento do r€curso.

I7. DA PROPOSTA CONSOLIDADA

A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando a (s)licitante (s)vencedora apreseniarà Prcgoeira a
proposta consolidada,

de/PA no horáio das 08hs ás 14hs de seounda a sexta-íeiÉ, bem como deverá enviar para o e-mail c0l- ç

Av. João Paulo s/n, - Dom AÍísticl$- Marítuba - Pará, CNPJ:10.299.375/0001-54
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sosau@yahoo.com {assinada manual ou diqitalmente). Caso não cumpra esse perlodo estaÉ automaticamente
desclassificada, sendo oonvocada a empÍêsa com oÍerta subsequente.

18 DA E VIGÊNCIA DO COI{TRATO

18.1. A contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas
as condições, obrigaÉes e rêsponsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo

de ReÍerência e da PÍoposta de Preços da empresa considerada vencedoÍa.
18.2. O momento de contrataçâo sera um ato unilateral do órgão contratante, e será deínido confome cdtêÍios es-
tabelecidos neste edital.

J9 DA ASSINATURA DO COTITRATO

'19.1. Homologada a licihqão, seÉ foÍmalizado o contrato dentro do quantitativo estabelecido no temo de
refurênciâ, confoÍme Anexo l, com o licitante pÍimeiro classifrcado para o item.
19.2. A Secrêtada Municipal de Saúdê convocaÉ formalmentê o (os) fomêcedor (es), no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, para assinatura do contrato, infoÍnando locale hora.

19.3. O contrato a ser Írmado, na Íorma da minuta anexa a este Edilal - Anexo Vll, teÉ a vigência conforme

deteÍminado em cada solicitaÉo emltida pela secÍBlaria requerente.

19.3.1. A empresa (s) vencedora {s) deverá também assinar o confato de íorma dioital. sendo obriqatório de acordo

com a Resolucão no 1í.s35/TCIV-PA de 01/072014. não sendo isento da assinatura Íisica.
19.4. Como condição para celebração do Contrab, o licitante vencedor ([,iE ou EPP) deverá apresentar a
comprovaçáo de regularização referente documentação de regularidade íscal e/ou trabalhista, na forma do art. 40,

do Decreto Federal no 8.538i2015.
19.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assiflar o Contrato e não apresentaÍ
justifcativa a AdministÍação implicaÉ decadência do direito à contratação, sem prejuÍzo das sançõ€s previstas no

art. 87, da Lei n'8.666/ 1993, sendo faculbdo à adminjstração pública convocar os licihntes remanescentes, na

ordem de classificação, ou revogar a licihçáo.
19.6. O presente Edital e seus Anexo§, bem como a proposta do licitante vencedor, hrão parte integrante do
C,onhato a seÍirmado, independentemente de transcrição.

20 DA FISCALIZAçÂO E ACOMPANHAMENIO

A liscalização e acompanhamento da execução do conlrato serão exercidos pela

vés de servidor previamente designado, cujas atribuições estão estabelecidas na
paÍte integrante deste Edital.

Secretaria Municipal Saúde atra-

Itiinuta dê Contrâto - ANEXO Vll.

21 DAS OBRIGAçÔES DA CONÍRATAOA:

Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obdgaçóês inerentes

à Conl.al,ada encontram-se previstas na Minuta de Contrato - Anexo Vll, pafte integÍante deste Edital.

22 DAS DA CONTRATANÍE:

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as demais obdgaçoes da

contEtante encontram-se p.evistas na l\,'linuta de Contrato - Anexo Vll, parte integrante deíe Edital.

)í,
.E
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23 DAS CONDIçÓES DE PAGAMENTO:

Além das nomas plesentes no diploma legal refeÍentê à matéria de licitações e contratos, as demais obÍigaçõ€s da

contratante encontram-se previstas na Minuta dê Confato - Anexo Vll, parte integrante deste Édital.

23.1. O pagamento sêÉ efetrado em ate a 30 (tdnta) dias, contados da data da enúega dos materiais, mediante a

apÍesentação da nota iscal devidamente certiicada pelo servidor compêtente;
23.2. A nota liscal/fatura deveÉ ser emitida pela pÍópria CoNTRATADA, obrigatoíamente com o número de inscri-

ção no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fscais/faturas

com oúros CNPJ, mesmo aqueles de Íliais ou da matriz;

23.3. 0 pagamento seÉ credihdo em Íavor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indi-

cado na proposta, devendo para isto, Ícar explicitado o nome, número da agência e o número da conb corÍente em
que deverá se. efetivado o cédito.
23.4. Havendo erÍo na apresentação da nota iscal ou dos documentos prtinentes à contÍatação ou, ainda, circuns-
tância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sob.estado alé a resoluÉo da causa ensejadora do
impedimenb;
23.5. Nenhum pagamento será eÍeluado a Empresa Contratada se a mesma náo estiver em dias com suas regulari-
dades fscal e trabalhista.
23.6. Pêla p€rfeita ê complexa execução do objeto desb Confato, a CONTMTANTE procederá o pagamento dos

Íornecimentos efetivamente realizados e recêbidos, únicâ e exclusivamente através de ordem bancária depositada

em Conh CoÍÍente da CONTMÍADA.
23.7. A CoNTMTADA apres€ntara a CONTMTANTE até o úlümo dia útil do mês, nota Íscal dos itens fomecidos,
acompanhados de uma cópia da Ordem de Serviço emitida pela CONTMTANTE e devidamente atestada quanto à

recepÉo dos itens fomecídos pelas fscais do conúáo.
23.8. Junhmente com as notas Íiscai§, a empresa CONTMTADA deveÉ entregar na SESAU, um relatorio de pê"

ças subsltuldas e a relação produtos fomecidos através de uma oÍdem dê serviço assinada p€las Íscais do contra-
to.
23.9. 0 pagamento seÉ efetrado em até 30 (tÍinta) dias do mês subsequente ao do íomecimento dos produtos,

mediante apresentação de Notas Fiscais, em 02 (duas) vias.

23.10. SeÉo retidos na fonte, quando dos pagamentos, os seus Íibutos.
23.'11. O pagamento mensal somente seÉ eietuado, apos a aprovação da regularidade da CONTRATADA junto ao

INSS e FGTS.

2104S ADMINISTRATIVAS;

24.1. Pela inexecução tolal ou parcial do contrato ou por fraudaa a execução deste inclusive quanto à subcontÍata-

çã0, a Administração podeÉ, desde que garantida à defesa pévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sançôes
êlêncâdas nô ârt- 87 incisos l,ll, llle lVda Lêino 8666/93:

24.1.1. Advertência escÍita - comunicação hrmal quanto à condüta do CONTRATADO sobre o descumprimento do

contÍato e outras obÍigações assumidas, e a deteminação da adoçâo das necessárias medidas de coneção;
24.1.2. lt ulta, obseNados os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (tês décimos por cênto) por dia, até o tjgésimo dia de aíaso, sobre o valor dos itens solicitados e nâo

entregue§;

b) 2% (dois poÍ cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumpÍimento das demais obrigaçôes con-

llatuais ou noíma da legislação pertinente;

c) 20% (vinte por cenb) sobre o valor dos itens solicihdos e nâo entregues, no caso de alÍaso supeÍjor a 30
(tÍinta) dias, ou entÍega do objeto com vicios ou defeitos ocultos ou fora das especmcações contratadas;

24.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública

Munic,pal por prazo não superiora 02 (dois anos)nos temos do inciso llldo art.87 da Lein" 8.666/93. 'ú
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24.1.4. Declaração de inidoneidade parâ licitar ou coniratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a Íeabilltação do íom€cedor perante a pópria autori-
dade que aplicou â penalidadê, que seÉ concedkla sempÍe que o CONÍRATADO ressarEir a Administraçto Pública

Munidpal pelos prcjuízos Íesultantes de sua ação ou omissão.

25 DAS PENALIDADES

Os licitantes, participantes desle cename, quando convocêdo dentro do prazo de validade da sua pÍoposta, não
celební o conlrato, deixar de entregar ou apresentar documentação íâlsa exigida para o c€ítaÍne, ensêjar o retar'
damenlo da execução de seu objeto, náo manlivêr a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compor-
kr'se de modo inidôneo ou cometer fraude Íscal, ficaÍá impedido de licitare contratar com a Uniâo, Estados, Dist -

to Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em editale no con-
trato e dôs demais cominações legais, conÍoÍme o disposto no art. 70, da Lei no 10.520/2002.

26 DA E RÊVO

26.1. Â autoridade competente para homologar este certame poderá rêvogar a licitação em lace de râzôes de
lnteresse Público, derivado de Íato supêrveniente devklamente comprovado, peÍtinente e sutrcientê para justilicar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegatidadê, de oÍicio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, conforme art. 49, da Lêi n' 8666/93.

26.2. A anulação do procedimento licitalório induz ao dos contratos oriundo deste Pregão, conÍoÍme art. 49, §20 da

Lei n" 8666/93.
26.3. Os licitantes não terto direito a indenização em deconência da anulação do procedimênto licitatóÍio,
ressalvado o direito do fomecedor de boa-Íé de ser Essarcido pelos encargos que tiver suportado no cumpimento
do Contrato e das condições deste Edital, confome art. 49, §1", da Lei n' 8666/93.

26.4. No caso de desfazimento de processo licitatóÍio, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla deÍesa,

conÍoÍme art.49, § 30, da Lei n' 8666/93.

27 DAS ES FINAIS

l
27.1. 0s licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das iníormaÉes e dos documentos apresentados

em qualqueÍ Íase da lutáção.
27.2. Das reüniões de abeÍtura e julgamento da Habilitação e Propo§as, lavrar-se as atas circunstanciadas, assi-
nada pela Prêgoeira e sua equipe de apoio e licitanles presentes.

27.3. No interesse da adminiíraçáo, sem que caibâ aos parlicipantês qualquer reclamação ou indênização, poderá

a) Adiada a dala da abenura desia liilâção,
b) AlteÍadas as condi@es do edital, com fxaçáo do novo prazo para sua realizaçáo.

27.4. A participação nêste Pregão implicaÉ aceikção inlegrale inetratável das normas do edital, bem como na ots
servância dos preceitos lêgais e regulamentarês, rcssalvados o direito dê impugnação e recurso.

27.5. A ConHada ficaÉ responsavel por quabquer dânos que venha a causar a terceiÍos ou ao Patrimônio da Se-
cretaÍia Municipal de Saúde de Maituba/PA, reparando às suas custas os mesmos, durante a execução do contra'
to, sem que lhe caiba n8nhuma indenização por partedesta.

27.6. É íacultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualqueríase da licitação, promover diligência destinada

a esclarecer ou complementar instÍução do processo, vedada a inclusão posterioÍ de documento ou iníormação que

deveriam constar no âto da sessão pública.

'&
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27.7. A Contrahda ficáÉ rcsponsável por quaisquer daros que venha a causar a terceiros ou ao Patrimônio da S+
cretaria Municipalde Saúde de l\rarituba/Pa, repaÍardo às suês custas os mesmos, duranle a execução do contrato,
sem que lhê caiba nenhuma indenização por paÍe desta.

27.8. Caso a data prevista paIa realização desG ceÍame seja declarada Íeriado ou ponto facultativo, e não havendo

retificação de convocaçâo, seÉ realizada, AI.ITOIITAIICAMENTE, no pÍimeim dia úlil subsequente, no mesmo local

e hora pÍêvisbs.
z/.9. Fica eleito o Foro da ComaÍca do Municipio de Ma tuba - PA, com renúncia êxpressa de qualquer oúro, por

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais do tuturo con-

lÍato.

28 DOS CASOS OMTSSOS:

0s casos omissos serão solucionados diretamenb pela Pregoeiía, observados os preceitos de direito público e as

disposiÉes das Leis que regem a matéÍia.

29 DOSANEXOST

São partes integÍantes deste Edihl independente da transcÍição os seguintes anexos:

ANEXO I_TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III. DECLARAÇÃO DE ELABOMÇÃO INDEPENDENTE DÉ PROPOSTA

ANEXO IV- DECLAMÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISIIOS DA HABILIIAÇÃO
ANEXOV- DECLAMçÃO DE ENQUADMIUENTO COMO [,4E, EPPE MEI;

ANEXOVI- MODELO DAS DEI/AIS DECLAMÇÔES
ANEXOVII _MINUTA DO CONTRATO

Marituba - PA, 11 dejunho de 2018.

arãês Begot.Helen
SecÍetá,ia l\,lunicipal de Saúde de Va-tuba/PlvEll|gg#dffF3lde Saude de l\rantuba

jri\.:,.* *

ú

Av. Joào Paulo ll s/n, - Dom Aistides - Maituba - Paíá, CNPJ: 10.299-375/ON1-58
Fone: (91) 3256-2007 e-nail: cdsesau@vãhoo.com
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO IV]UNICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA

Av, João Paulo ll s/n, - Dom A.istidea - Maitub. - Para, CNPJ: 10-299.375/@01-5d
Fone: (91 ) 3256-m07 e+nâil : 90]§9§!9@r9L99E9D

.g

Jtl.r&Ãrltfl
ESÍAOO DO PAÀÁ

PREFÊITURA MUNICIPAL DE MÁRIUBA
SECiEÍAÍIA MUNICIPAT OE 5AÚDE

TERMO OE REFERÊNCIA

1 - OO OBTETO:

O prêsênte Termo dê Referênciã tem por Oblêto a Àquisição dê Hâteriàl de
Permânehte dê Equlpàmênto odontológico, pâra âtênder ôs nêcessidades da
Atenção Especiôlizâda, Atenção Sáslca e LêboÉtó.io Regional de Prólese De.,tárla,
pelo período de 12 (dozê) mêses.

2 . DA ]USÍIFICATIVA:
Têndo em vista a contínua implementação das equipes Sàúdê Bucal nâ estratégia
saúdê da Famíliê com vlstas a âmpliãção do acêsso aos s€rviços , assim como a
substituição de equipômefltos qu€ se apresentam inservív€is por deprêciação pelo
desgaste em decorréncià do ú$ e do tempo , tàl aqoisição é necêssánã para
garantir à continuidade, a qualiflcação do servlço e prestôção do atefldjmênto
prev€nlivo,clrúr9lco e reabllllâdor com prót€ses denlárias removíveis convenclonals
dos tlpos p.ótese lotai mandibular , prótese totàl maxilar e prótêse flxa com a
flnalidade rêabj itado.â, dêssô forma garãntindo o cuidado e atenção lntegral áos
indivíduos e suâs fâmilias em Íêlação é saúde Bucâl no Município dê l4arltuba .

3- OAS ESPECIFTCAçõES TÉCNICAS E QUANÍIDADES
Ás Especifr€açõ€5 Técõicas e os quantitativos são àquelês contidos no Anexo dêstê
Te.oo dê Referência.

4 . DA PROPOSTA DE PREçOS

4.1 - a descrição do mâterial deverá sêr p€la D.nominaçáo comum
lrãsilêirà (D€A), ou genomin.ção Comum IíteÍnâcional (OCI)

4,2 - a proposla de preço deverá vir àcompênhada dos seguintês documentos, sob
penô d€ desclassificâçãoi

4.2.1. Certificado de Bo.3 Prátic.r dê fabrlcâçãoe coítrole por
Linh. de Produção/Produtos, emltldo pela Agência l{tcional dê yigilâncl.
sãnltáriâ - At{vtsA, devldamente plblrcado na imprênsâ oficial e com prazo d€
valldâde vigente. serão âceitos documentos da lnternel, dêsde quê lê9ível ê
ãtualizados, preferencialmente indicândo, grafaôdô ou descartàhdô o número de
item a quê §e .êfere;

4.2.2. No caso de pÍoduto importãdo. deverá ser apresentôdo também/
o cêrtiflcâdo de Aoas Práticas de Fãbricaçâo e Controle, emiticlô pêlô autoridadê
sànltáriâ do Pâí5 de orlgêm, ou laudo dê inspeção emltido pelâ autoridãdê

4-2.f. Registro do(s) produto(s) no MiôistéÍio da Saú.|e, bem como à
solicitação de suã revalidâção dent.o do prdzo previsto €m lei oú Certaficado de
Isenção de Regist.o, corlloríre o cêso, Deverá sêr ãprêsant.dã cópiâ leg,vel dà
publicacâo no DIARIO OFICiÁl , p.efererc'âlmenre indrcdndo, 9ífando oJ
deslâcândo o númêro do ltêm ê que se rêfere,

q,-
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL_ 5E5AU

GERÊNCh DE LICITAÇÕEs E CONTRAÍOS

ESTAOO DO PARÁ

'REFEITÚRA 
MUNICIPAL DE MARIÍUBA

SECREIAiTA MUIIICIPÀL DE sAÚDE

5 - DO PRAZO, LOCAL E CONDTçõES PARA O ÊORNECTMENTO

5.1, Os produtos deverão s€r entregues no prazo máxlmo dê 05 (cinco) dlas
após ô comprovâção do recebimento cla Nota de Empenho e Autorização pa.a
fornecimento êmitido pelâ Secretaria lvlunícipãl de Saúde;O local de €ntrega será no
prédlo sede da Sêcretaria líunlcipal de saúde, Almoxariràdo Central e Patrimônio,
anêxo ao Cenlro de Diôgnóstico, sito à Rua João Paulo II, Bãkío Dom Aristides,
próximo à cárnarâ Municipal de Vêreadorês de r,laítuba.

5-2- O tlorário de r€cebimento ctos ltêns solicitados será de ah às 14h, sêndo
de responsâbllidâde êxclusivâ da Contrôtada todas as dêsf,esas referente ao frete,
carga de descarga até o locêl de armôzenamento.

5.3. O transporte do mâterlâl permanênte dê equlpamento odontológi€o
dêvêrá ser fêito dentro do êxigido parô os prodúos, ê devidamentê protegldos .

5.4. O texto e demais exigências legais prêvistas pêra embalagem devêm
estar em conrormldêdê com a legislaçâo vigente do 14inistérlo da Saúde e Códigô dê
Defesa do consuÍnidor;

5.5. Os dâdos constantes na identificação da embalagem dê trânsportê no que
se íeferê a lotê, Íabrlcàção, home do produto/ quantitativo, etc., deverá
corrêspondêr âo conteúdo inlerno da mesma, ou seJa, às embalagêns primárias e de

5.6. Em caso de devolução do material por estar em desacordo com as
espêciRcãções do Edital, tocÍas ôs despesas serão atrlbuídas à empresô vencedoÍa.

5.7. A substituição do màterial devolvido deverá ser efetuêda imedl.tamêntê
ou dê acordo com o prazo estâbêlecado rêferente a câda caso, após
recebimento de notiflcação assinadâ pelo responsável pêla identlflcação do

5.a. A I{OTA FISCAL deverá constar: nome do material, nome comêrcial e
nome de marca do produto fornêcido ê apresentêção, vôlor unitário e valor totat. As
informações deverão estar dispostàs ado a lado, produto â produto, de modo a
fâcllltâr a conferênciã.

5.9- A Sêcretaria Munlcapâl de Saúde reserva-se o dlreito de estàb€lecer o
p.azo mínimo dê 24 (vinte e quêtrô) horas, contâdos da dâta de recêbimento
provisório, para flns de aceltação e rêcebímento deflnltlvos do ltens, parô que seja
veriíicada minuciosamente, ê confo.midáde dos bens r€.êbidos .ôm as
espêcificações constêntes do Edita e dâ propostê,

6 - DOS DOCUI'ENTOS RCFERENTE À HABILTTAçÃO

6.1.O ênvelope contendo â documentação relatlva à habllltação lurídica,
técnicai êconômlcâ financeirâ e fis.à1, d€vêrá conter:

6.1.t.Declàração do proponente, dê que não pesa contra s, d€claração de
inidoneidâde, expedida por órgão dã Administração Pública dê qualquer esfera

ú

Av. Joâo Paulo s/n, - Dom Aistidês - atiíItbe - Paíá, CNPJ: 1o.299375/ün1-fi
Fone: (91 ) 3256-2007.-nait: c,lsêsau@vahoo.com

d,
',\W



E5TADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL SESAU

GERÊNCA DE TICITAÇÕES E CONTRATOS

Av. Joáo Paulo s/n,- Dom AÍístídes- Marítuba- para, CN4J: 10.299.375/0ú1-58
Fone: (91 ) 3256-mO7 eanait: cptsesau@vahôo.côm

'ú

ES\ADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ MARIÍUBA

S!CR'ÍARIÂ MUNICIPAT DE 5AÚDE

do Governo (em iunção do disposto no a.t. 97), clrjo modeto seráênexo ao

6.1,2. Declâ.âção do proponente, ãiirmando ã veracidade dos dôcumentos
âprcsentàdos, a sujelçãô àos termos do iltúro edital e o cunrprimenro dô
disposto no incisô XxxIII do ãrt. 70 da ConstirLrisão Federêt, podendo lritzar
sc do modelo a ser ãnexado aô Ediialj

6.1.3. Ato constrtutrvo, estâll]to ou contraro soctal enr vigor/ devtdamênrê
reqistrado e acompanhado no càso de soct€dades por àções, dos doc!mêntos
de êleição de seus atuais âdministradoresj

Notãr Os dôcumentos em apreço dêverãó esrar acompanhados da ú iima
êltêração ou cla consôlidação respe.tiva.

6.1.4. Provâ dê regulâridàde pê.a com ê Fazenda Fedêral, mediant€ a
apresentação de Certidão Conj!nta NÊgativa de Débtos Retativos a Íributos
Federais e à Dividê Aiva da União, expedrda pea Secretariâ d: Receita

6.1.5.Prova de regulêridãde .om ê Fazenda Estaduô1, mediante a
apresentâçêo de cêrtidâo de Rêgularidêde Fiscai, expêdtda peta Secretêrià d€
Estado da Fazenda, do do.nicilio oLr seda da proponente, oLr oltrâ eq!tvatêntê,
nã forma da Lei;

6.1.6.Prova de .êqularidâde pêrà com a Fazenda [4unicipal, rnediâf,te a
aprcsenração de certidão Negêtiva de Débiros em Gêrat, do domicílio ou s€de
do proponente, o! oltrê equivalente, na formã da tei;

6.1-7. Píora de rêgulãridade relativa a Seguridade Sociêt, mediõnre ê
apresentação de Certidão Neqativã de Débitos com INSS, ou ourra
eq!ivalente/ nà formâ da lei, demonstrando sit!âção regulâr no cumprimento
dos encd,gos so' d,\ ,.(_ t-idos po. er,

61,8. Prova de regulãridade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, mediante E apresentaçào de Certificôdo de Rcguld.idâde Êiscal com
FGTS, ôu outro equivà ente, na formã dã lei, demonsríando situação regutar
no cumprlm€nlo dos encãrgos sociai§ instituÍdos por iei;

6,1.9. Al\ará de Licêôçô Sanitária ou Atvãrá de Localizaçãó e
Fu.cionamento parê os fornecinrentos pertinentes êo objeto da ticítação,
cmrtidô pelo órgão competente dà Prêfeitura do domicílio ou sedê do
prôponenle, comp.ovando a adm 5são dô êxercício da abvidade, com vaiidade
para o exercic,o dê 2017;

6.1.10.Autorlzãção de F!ncionamento emitidà pela Agêncê Nãcionà de
Vigilância Sanitária ANVISA, com o prãzo dê vâridâde vigentei

6.1,11.Cer.idão n€gativa de falên.ia o! concordata expedidê peto
distribuidor da sêde dã pessoa juridica,

6.2. Os documentos necessários à habiritaçâo do p.oponênte poderão ser
ap.esentàdos enr orlgina, por quâlquê. processo de côpiã aut€nucada por cônóriô
.ompeteôte ou por servidor da adminrstrâção ou pub rcaçào em ór9ão de imp.ensa
oÍicial. Será aceita so.nênte cópià legível/ ôào scndo àcêito documcnto cuja data
esteja rôsurada, lac! Lêdo êo Pregoeiro, . qualquer tempo/ se assim entender
nec€ssário/ em câso de cópla êutenticâda ou publlcaçâo em órgão onciô], exiqir o
respectivo originâl p/ conferência

,+§+
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6.3.Os do.úmentos emilidos em lí.gua eslra.geirêdeverão ser entregue5
acompanhados da trêdução pàra lingua portugúesê eletuada por Trãdutor
luramentôdo e tàmbênr devidament€ consulârizôdos o! registrédos no Cartório de
Íítulos e Documentos.

6.4.Sob pênã de inâbilitaçâo/ todos os doc!mentôs solicitados pârâ habilitação
deverão estàr em nome do proDonente e, prefere.clâlmenlê, com.úmero do CNP.I
ou outro eqirivalêntc, aém do endereço .espêctivo/ sêndo dispensaóos dessà
preferenciàlidêde nqueles do,rumenlos que, pelê própria nêturezê,
comprovadamente, forem emrtldos côm â ãlrsência destãs i.formações, dêvido à
forma ou padroni2ação do ór9ão emissor.

6.5. Será facultado áo Pregoelro, solicitô. das proponentes/ esclãrecirnentos
com rêlãção aos documentos âpresentêdosi bem como promover diligências o!
solicltar pãreceres técnicos dêstinadôs a esclãrecer ê instrução do processô,
ncrLrslve, se julgar necessário, poderá soricitar a âpresentàção de AMOSTRA de item
cotôdo, eÍl sua embalagem oriqinâ1, devidamenLe identificêda, devendo ser àlendida
Õo pra20 dê 4a (quêrênta e oito) horas

6.6. Não §erão aceitos protocôlos de entrega ou proiocolos de soircitêção de
documento €m substituição aos documentos a ser€m requeridos no Edital e, em
nenhum càso será concedido prazo pãrã apresentação de docurnentos de habiliiação
que não tiverêm sido protocolizados no envelope respectivo, sa,vo exigêncla do
P.êqoeiro nã sessão próprla, bem como não será pêrrnitida dôcumentãção
incÕmpietã ou quaisq!€r oLrtras formas de comprovâção que não sêJam ãs exigidas
no Edital, ex.eto as que tiverem ampêrô legal.

6.T.Oocumenios apresenlados com a valldêde €xpúâdà, ãcarrelarào a
nâbiliração da proponente

7. OAS OARICÀçôES DA CONTRAÍADÂ
7.1. Efetuâr entrega clos mêtêriai§ êm perfeltas condições, no prazo e locêl

preteri!ãmente indicados, em estrlta observância dês especificações dêste Termo de
Referêncla e da propôsta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constandô
detalhadament€ as espêciflcaçôe§ ;

7.2. Erecutôr diretàmênte o fornêclmento, sêm vansferênciê de
rêspon5àbilldade ou subcontrâtação;

7,3. Cumprlr o prôzo de entregã;
7.4. Responsabilizar-se peos vi€ios e danos decôrrentes de produtos €m

desâcordo com ô estabelecido neste Têrmo, êm consonância ainda com os Arts. 12,
13,, 17 ê 27 do código de Dêresa do Consumidor, Lei No 8.07al1990;

7,5, Se após receblmento deflnitivo do produto fo. identlficado algum
desacordo coín o espe.ificado no An€xo dêste Termo, o prazo parã substituiçáo do
referido itêm será de a.ô.do com o prêzo êstâbelecido para câda caso;

7.6. iníormar nome, número de leleÍonê e ê-mail do resPonsávcl pelo
ârêndimento das solicitações destê Sê.retâria, bem como Pôra quâlql,er
eventualidãde que sÊ lizer necessária nâ vlgênciã do iornÊc mentoi

7.7. arcàr corn todos os eôcargos decorrentês dà presente âqirisição,
espêclalmente os rererentes a pêssoal/ fretes, laxas, segu.os, êncêrgos sociêls e
Trabalhislas € demais despesas que se flzerem necessárias à êfêtiva êntÍeqâ dos
,re-s sor'c:têdos: 

É,t"
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7.8. Dispor dos meios dê trânsportes .ecessárior parà a devida entrêgâ dos
materiôis nos prazos/ locais e honino estâb€lecidos nestê instrumento;

7.9. Responsabtlizar-se por danos pessoais e mâte.iais, decofentes de dolo ou
culpa por pârtê dê sêrrs êmprêgados e/ou prêpostos;

7.10. Rêssarcir os evêntuals pr€Juizos causados à Contíatânte e/ou a
têrcêiros, provocados por ineficiênclà ou rr.egularidades cometldas na execução dâs
obrigações ôssumldasi

7.11. Com!,njcar à Administração, no prazo máximo de 24 (vintê e quarro)
horâs que antecêde a data da entrega, os motivos que impossibilltêm o cumpÉmento
do prâzo previsto, com à devida comprovação;

7.12. Responsabilizar-se pelô idoneidade e pelo comportamento de s€us
empregados, P.ePosto§ ou subordinsdos, êi ainda, por quàisquer prejuízos que
selàm càusâdos à contrêLantê oL d lêrcêiros;

7.13. Não p€rmltlr a utillzação dê qualquêr trabôlho do menor de dezess€ls
ânos/ exceto nã condlção de aprendaz parà os maior€s de quaiorze anos, e nem
permitir a utilizâção do trabalho do menor de dezoito ônos em trabàlho noturno/
pe.igoso ou insâlubrê;

A. OAS OBRTGAçõES DA CONTRÂTATTE

4.1. Permitír a contrâtàda o
colaborando parâ as operações de
obseruadês às normas de §êgurânça;

àcesso âo locãl dê entreqâ dos produlos,
entrêgâ e rêtiradâ do§ produtos sollcitado§

8,2. Recebêr provlsorÍamêntê OS fiaterials pêrmanente de equipamento
odontológico , mêdlânte regular aferlção de disponibilizando Local, data e horário;

8.3. Acompãnhar e fiscalizâr o curnprimento da6 obrlgações da Contrôtâda,
.través de sêrvldor especia,mente deslgnado, tem como atêstar nâ Nota
Fiscal/Fatura a efetlva entrêgà do objeto contrafddo ê seu ôcelte;

8.4. Informar a Contratada sobre qualquer irregulôridade âpresentâd, no
fomecimento dos materiàis solicitados;

8.5, Efetuar o clevido empênho da despesa, garantindo o Pagamento dâs
obrigâçõês ôssumidas,

4.6. Efetuar o pâgamento das Aquislções após Têrmo de Aceite Definitivo e d€
acordo com as condlçôes acordadas entre as partês, no prazo de 30 (trintâ) dlas
conlados dà data de at€sto do recebÍmento definitivo;

A CONTRATANÍÊ dirêlto d€ reieitar, no todo ou êm parte, produtos
entreques cu.Jos màteriais vênham ô apresêntârde vícios (alefeltos), ou âindâ, quê
não atendam â§ espêcilicações constôntes do Edital ou dô proposta comerclal,
cabendo à CONTRÂTADÁ sua substltulção nos Têrmos do presêntê lnst umento, sob
pena de multâ por atraso e/ou suspênsão do contrâto/ sêm prejuízo á outras
penãlidades aplicáveis.

09. DAS SAtçõES
Pelo descumprlmento totà, ou prrcial das condlçôes prêvÍstas nê proposta ou

no conÚato, a Sêcretariâ Municipâl dê Sâúdê de Maritubô poclê.á:
9.1. aplicar à adjudkatáía ou €ontrâtacla às sanções previstas no art. 47, dd

Lei 8.666/93, sem prejuÍzo dâ responsôbllidâde civil e penâl côbívêisi w.
{
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9.2. Ficà estabetecldo o §egujnre pêrcentu.t de mutrâ det.Ogo (dez por cento)
sobrê o valor total do contrâto, para os côsos de atrãso, sem a devidà jusaificaflvae
âpós aceitação peÍa Secretáriá l4unicipal de Saúdê. inexecução ou d;sis!ência da
contrata;

9.3. O recolhlmento deslô multô será feíto diretamente em contà a s€r
disponibilizadà pelo Município de I\4aritubô, garsntido o direito êo contraditórlo/ em
até 5 (cinco) dla§ úteis dê sêu recebimento protocolâdo, sêm prêjuí:o dàs derrlâis
sançôes legais e serem ê§tâbelecidas no Edital.

10. DO CRrTÉRIO DE AVALTAçÃO OAS PROPOSTAS

O Crilérlo de avaliação das propostas será dado pelo tlpo ÍilENOR PREçO.

11. DA VIGÊÍ{CIA DO COI{ÍRATO
O PIazo d€ vigênciê do contrato seÍá de 12 (doze) meses cohtados . pârtir dâ

datê dê sua as§inatura e poderá ser prorrogada nos termos do Art, 57 da Lei
8.666/93 e aterâçôes posteriores. Contudo, . Duqlcação do refeÍdo exrrato ra
Inprênsà Oficial nos termos do A.t,61, Paráqrêfo lJnrco da Lêl de Licrtaçõês, será
condiçâo indisgensável pôr? sua efi.áciâ.

12- DA FUNDAII{ÊNTAçÃO LEGAL

Portârias n.698 GI4/rvíS, dê 30/03/2006,
portaria no 261/GM/GM de 21/o2/2ot3 .tei

port. n0 r.654/GM/f,1S de 19107/2011 e
4666/93, 1os2o/02 .

13, DISPOSIçõES GERAIS
13.1. Poderão pàrtlclpar do Pro.edimento LlcltatóÍio

a) empresâs do ramo pertinente ao seu obJêto, lêgàlmente constituídas e
que sôtisràçafi as demais condiçôês a sêrêm estabelêcidas no Edital.
b) Participarão da Sessâo Oficial os representantes etêtivamente
credênclados,
c) A participação na licitôção implic., automatlcamente, na aceitôção
integrôl dos termos deste Edltôl e seuS Ânexos e leis apllcáveis.

13.2. É vêdâda a pôrti.ipação de empresal
13.2,1. Concordatáriâ ou erh processo dê fàlêôcia, sob concurso dê
n€dores, em dissolução ou êm laquidação,
13.2.2. Que tenhâ s'do declaradô inldônea pela Administraçêo Públicã e,
caso participe do proce§so llcitâtórlo, estàrá §urêitâ às penâlidadês
prevlstâs no art.97, parágrafo únlco dã c) Lêi Fede.ala.666/93r
13.2,3. Empresa suspensã ou impedida d€ trâôsaclonar com a
AdminisÍação Pública ou qualquer dos seus órgãos descentÍallzadosi
13.2,4. Empresá estra.lgelÊ que não estiver estabelecldà em território
nacional;
13.2.5. Que este.ia reunldã em consórcio olr coligôçâo;

4+w
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Av. João Paúlo ll sln, - Don Adstide§ - nadtuba- Paiá, CNPJ: 1O-29.375t0001
Fonê: (91) 3256-mO7 e-,nail: c!lsesau@vahoo.com

n
ESIAOO OO PARÁ

PR€fÉITURA MUNIC|PAI OE MARITUBA
SECRETAiIA MUNICIPAI OÊ SÂÚOE

13.2.6. Empres.ujo dirigentc/ gerente, sócio ou responsávêr técnico sera
sêrvidor dô Pr.fetrúra tvtunictpâl de Mãrituba;
13.2.7. Emp.esâs que tncidâm nas situaçôes dispostàs no art, 9 dâ Lel
8.666/93.
13.2.8, A observâôcia das vedacôes dêsrê irêm é de htêrrã
rêspo.sabilidade dâ l.citaite, que páto descLmprirenro, se suJêtEâ às
penalldades cãbíveis.
13.2.9. Alegações posteriores retacionê.,as com o de5conhecimento do
objeto licitado e das condições não serão coÉideradas parà rectâmàções
rutuías, ou de fomã a desobrigãr a §ua e)(êcuç5o.

13.3. A Secrêtaria de Sâúde lqunicipâl de lqarituba reseruê se o dl.eito de
liberar a Notó Fiscôl parê pasàmento, somênte após o respon§ivet deslgnado pêÍà
Secretôria, aferlr a quantidade, especlflcaçôês, quâtidade e .dequaçõês dos F1âte.iats
eotregues com ãs do Termo de Rêferênclâ,

Marituba, 09 de janeiro dê 2018.

*"-l;ar*;.m .o,"rl.
Diretorâ administrativa / 

":.lec,i$:ll "."o{"-ro

RÉLÀçÀo oE rourpÀMÉ NÍo oDoNroLó61co



ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL_ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXo ll- PRoPoSTA DE PREÇoS
(oaoêl timbrado da emoresa)

PiEGÃO PRESEI{CIAL I'IO »OíMí8.PP. SESAU. PÍIIiTPP
Tipo: MENOR PREÇO POR lTÉM
consumido[ Secrctaria l\.,lunicipal de saúde de l\,4aÍituba.

Licrtante: _
CNPJ: INSC. Municipal: no

Tel Fax: (_)
E-mail:

Endeeço:
Conla CorÍente no: _ Agârcia n": 

- 

Banco no:

Celular:(_)

AMPLA CONCORRÊNCIA, COItl COTA RESERVADA DE 2570 A MÉ, EPP E MEI

Itêm DêôcÍição do Produto unidade Quant. V, unit. V, Totâl llilarcâ

Equipo odontologico complelo com cadeirâ dê comando de pé

incoÍpoÍado, movimenlos eletrônicos, encosto de cabeça biartic!-
lâdo, 3 posi@es de trabalho pÍogÍamável, com roílelor de a@n-

dimento no pêdal com 4 ntensidadss, com ljnidade Suciora com

lí 2 sugadores, âcionamênlo aulomálrco do sugadoÍ e bacia remo tlnidado
vível, ljôidade Auxiliar coÍn sednga kiplicê, dos têÍminais para

atta Íolâçâ0, dots termrlais oaÍa baxa rolaÇáo 6 base cor íool.
zos de aka ÍesisêrcÉ e pLxadoÍes bilaleÍais. 110 volts e com
assislência teoica nâ regiáo melíopolitâna dê Bôlóm.

ÍTENS EXCLUSIVOS Á PARICIPAçÁO OE ME, EPP E MEI

;I ooscrição do Pbduto ;J.,;t I
V unit. V. Íot.l Marcâ

_l

ApaÍelho FotopolimêíizadoÍ Wirêless (poÍtalil) com 3 Ínodos de
1 polência pre-píogÉmados, comprimento de onda ideal entre 440

e 380 nm

Unidadê 20

2

3

Apâíelho paÍa Prúlaxia e Ultasson com jato de bicarbonâto e
Íese'valo ro de 309 cor 4 porleiÍas sobÍessâlenles

Ama gamador Capsllâdo 110 volis

unidade

Unidadê f
Auloclave de 21 lilros, com cámâÍa de eslerilizâção em aço inox,
pêpíogramada coÍn 4 c,clos padrão. lempo de êstêril,zação coÊ1

4 sensoÍ qJe assegurá/n o ini( o do ciclo com poíla lolâlÍe1lê Unidada
lravada, sêcagem com porla enheaberta e 3 bandêjas, 110 volls
e assi§tên.jâ lé(Í cá na rcgiáo metÍopolibna ê Belém.

10

5
Cámaras escuÍas: ullizada em Íevelações dê rad ogíaÍias Pet
Apicais paía usô odontológico. Especificações técnicas: Pêso

llnidadê 3

Av. Joáo Peulo ll s/n, - Dom Aistides - fraitub. - Paná, CNPJ: ,O-2E.375/dn1-5e
Fona: (91) 3256-m07 e-mail: cotsesau@vahoo-com

I
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Caneta de alta íolaçâo com sistema pushbutton, spray tÍplo,
exlÍa lorquê 605C com íoloíes balanceâdos e assislência bcnica Unidade
na região metropolitana de Bêlém.

CompÍessor odontoógico tsento de óleo com pressão dê 80 a
120 ibras, 1730 rpm, isenlo de óleo, equipamento com relé lér-

7 Ínico de proteção, 1 10 volts, volu me de reservató o 30 lilros, coÍn unidade
regulador e manômetro e assisiéncia técnicâ na reglão melÍopoli-
tana de Belém.

Compressor odonlológico isênto de óleo, polência no motor 2.0
HP biÍásico, volume de Íeservalóío 130 lilÍos câbeçote de 2
pjstões Êsêrvatório em chapa dê aç0, válvula dê aegurança

I auiomática, ÍegislÍo para descarga de água d6 condensação lJnidade
filho tipio de % polegada com regulador e manômetro de 2 cilin-
dÍos, pre§soslâlo de mmando automático. as$stência tecnica nâ
aeaião metíooolitaía de Belém.

10

BÍuto: 1,045 kg; Dimensào: lârguÍa 34 cÍn, pÍofundidade 29 cm,
aliuíá 22 crii DiÍnensões inlernas: lârguÍa 24 cm profundidade
30 cÍn, âlhr.a 17 cÍni Sem sislema elét cô.

conjunlo oe mic.oÍroloÍ e colra àngulo. conrá ànqulo com
2000 RPI\,I aLlolavávet acoplévet áo ricrorolo.. L4icrouotor

" odonrotógico com 20.000 RP[, 60 a 80 psi. Dre3são de enlÍada .. . .
" de âÍ de 32libravpol. áuto ctaváve acopláve, âo contra àngL,to. unloaoê

com assislência le@icâ odontológica na região mefopolitanâ de
Belém.

30

í0 DeslilâdoÍde água com sislema digitâl5litros 110 vols Unidade +-L
Localizador apical com lecnologia mulli-frequénciâ. oisplay colo-
íido pa'a facihlaÍ a vsualização. Conrole de som progÍessivo.

,^ BaleÍia ÍecaíêAável. Escãla reoÍêssiva em déciítôs dê mihÍÉrz 
tros a partrr cd2mm aquém dã saidâ foÍamnat Garanta de 2 Un'dadê

anos. Disponível nas tensões í10V e 220V. totalmente automát-

__l @,
l

Unidsde l0
Mocho odontológico cor 5 rodizos dup,os moúmênlos por neio

l,r de alavanca sublâleíale amorlecdas poÍ sisêmâ d€ elevacÉo de'' gas pÍ€suÍizâdo e posioonamento na alfura desejâda, eocoslo
coín regulâgeÍn lonqitudinal.

Llolores de cl"icole. ÍroloÍ oe suspensáo de 130W. Carcaça er
dlJÍrrno VollageÍr 220V Rolâçâo de 0 a 18000 RpV; peoa.

14 êletrôn coi Chicole univeÍsat cromado eanela em atumínio corn unidade
fechamento em média de 3/32 ou 2,35mm; Caixa pláslica tipo
maleta.

17

,. Panea eletrca d,q,lal lV oa'á c'tco ÍLflas clr capâcioade oe 
Un,dádê'" 4 5 hlíos rl0volts

Prensas mecánic€s medias: pÉnsâ de bancáda manuâ|, uülizada
17 para a prensagem de muflas convencÍmais, capacUadê para Unidadê

prensagem de düas muías simultaneamente.

18
VibÍador dê gesso: voltâgem: bivolt 60h2, 220V, 50HZ; Potênôiê
de 40 wattsi estampada em aÇo, com talãÍnenlo supedcia e

Unidáde 1

í5 Negatoscópio odonlologico de mêsâ 110 votts Unidadê

l--.1

ç

ev. *»ao rauu tt sn@o_2eg375/w1-* )à^
Foa.: 01) 3258An7.-meít: cf,/ÉesrúAv.hoo.c,/,,i. " )
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Sêladora odontológica com soldagem dretaÍnente âo coryo da
seladora, selamenlo instantâneo em 3 segundos, alçê de apoo

tg para s€lâgem coín píoteÉo téÍmhâ, àreâ de selagem eín aço Unidadê
ino&dávêl com 30cm por 14mm conlínuos. 127 vorls. leÍrpo de
píêâquecinênlo Tédio de 7 rrlnulos. diÍnensào oe 36x1'x6,5 cm

17

Il
20

Escovódromo porlálil conectado à rcde de água, desmontável
coÍn 6 pi6, 6 ê§pelhos com molduc relangulaí, 6 placas per§c
nalizâdas com logolipo da insüluiÉo, medindo 49,5x30 cm, 6

lor4êi.as de rylo,r 6 oiâs oe po.ip'ooileno oe 34 5x26ú0 cÍn e
colr tubo gxlensivo dê polpíooibno mâleÍidl não adeÍenle â lJnidadê
qoÍdura, pe@ úflicâ quê evita vazamenbs, 6 supoÍles metálicos
de 1,72x60cm, com pinlurâ de epóxibranco,3 suportes metálicos
com duas Dases caoa. con 33x32x91 cÍr, e oinlL? em êpórr
brânco

pinfuía eletÍostáticâ aonlra oxidaçào, mesa rgmovível, chayê
seletoÍa d6 voltagens 220v, chave llgá/desligá, luz piloto, indicati-
va de que o equipamênlo está em funcionamento, ventosas parâ

fixação e eliminadao de ruidos, com dois eslágios de übÍaçào,
altâ ê baira.

t.
I

I

Kit bocão coínposto de caixa plâslica com hmpa, 4 rodízios paía
lranspol€, 2 alças mêtárrcâs. eslaÍrpa re 4 co'es com leras
demÍa[vos de saúde bucar coÍr pelsolalzação da instirJição.
medindo 60x60x100 cm, 1 boca composta de aÍcadâ supêrioa e
ârcáda iníüioÍ, 32 dentes fixos coín fnâlidades demooslÍaUvas
de técnicas de hioienizacáo mêdindo 67À47x57 cm confeccionà. . . . .

oa con homopolrireÍo páieslíeno 6xpand:do. 1 lí1gua êreludaoa 
unl0â!0

medindo 50x30x10 cm, 1 .alculo (lárlaro) na íêgião lingual dos
inci§\,os iníeíiores, 1 placa bacteriânâ demonstÍalrva nâ regiáo
oclusal do lerceiro molar rnferioÍ esqueÍdo, um es@va denta â
giqante dê polies reno medindo 85x08r15 cÍr e um fo derlá,
demonslÍálivo gigânle medindo 23x26 cm.

VALOR GLOBAL

ValoÍ total por extenso da prcposta R$i XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

a) Por esta poposta, declararnos inteira submissão aos preceitoG legais em vigor, especialmente aos da Lei
n" 10.52012002, da Lei no 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregão Pí€sencial No X»í2018-PP
SESAU. PII,,lI\'.PP

b) Propomos o fomêcimênto dos materiais, objêto desta licatação, obedecêndo às esÍpulâ@s do coÍrespon-
dente edital e 6 suas especificâçôes, e ass€verando que

c) O prazo de validade destâ proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;
d) Todos os componentes de despesa de qualquer naturêza, custos diretos e indiretos reÍâcionados

salários, encargos trâbalhislas, previdenciánas e sociais, e todos os demais impostos, taxas e ou-
tras despesas decorentes de exigência legalou das condiçoes de gestão do contrío a sêÍ assina-
do, encontram- se inclusos nos preços ofurlados.

Nome do repÍesentante legal:

RG e CPF:

Carimbo do CNPJ.

Local, de de2018.

Av. Jo:ão Peulo ll s/n, - Dom A'ístidaa - llaitub. - Para, CNPJ: 10-299,375/0001-60
Fone: (91 ) 325í2í'07 e-mait: 9a!s§!!@rcb99[9a

'É
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SECRETARIA IVIUNICiPAL DE SAÚDE/FUNDO IVlUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXo u
(papel timbrado da empresa)

DECLAMçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENIE OE PROPOSTA

Edilal do Pregão PÍesencial N0 XXX2018-PP- SESAU- P[rlV,PP

À 

-ltnwade 

de ticitaçá01-

Prezados Senhores,

(Empresa), por interÍnédio de seu rcpresentante legal o (a) sr. (a) XXy\XX»«)«X/ü poíadora da carteira
de identidade n" XXX)C0«XXXXXXXX e do CPF n0 XX.XXX.XXX.-XX para ,ins do Edital do Pregão Presencial No

XXX20Í8-PP- SESAU- P[.íM-PP, DECLARA, sob as penas da Lei, sm especialao art. 299 do Codigo Penal Brasi-
leiroque:

a) a proposta anexa foi elaborâda de maneira independente pela emprêsa (nome dâ empÍesa / CNPJ), e
que o conteúdo da reíeÍida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, iníormado, discutido ou
rccebido de quahuer oúrc participaÍtle potencial ou de hto do certame em .efeÍência, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a inbnÉo de apíesentação da pÍoposta, náo foi iníomado, disculido ou recebido de quahuer outro par-

licipante potencialou de Íato do ceÍtame, porqualquermeio ou qualquerpessoa;
c) que não lentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, iníuÍr na decisão de qualquer outro participante

potencialou de Íato, no que diz respeito a participeão ou não no presente certaÍne;
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo oU em pa,te, direta ou indirctamente comunicado ou dis-

cutido com qualquer oúro pa cipante potencial ou de fato, antes da adjudicaçáo do objeto da reÍeridâ licitação;
e) que o conteúdo da proposta nâo íoi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente infoÍmado ou discutido

com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a Paegoeira ou represeniante ou Íuncioná o da Secrctaria Res-
ponsável pela licitaçáo, antes da abertura oficial da6 pmpostá§;

0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que delém plenos poderes e infor-
mações parâ frmá]a.

Local, XX dê XXX»CP(XX de2018.

(reprêsentante legal)

RG e CPF No

Ay- João Paulo I s/n, - Dom Aás,i.lea - aiuta- P.rá, CNPJ: 10.299.375/0001-ú
Fone: (91) 3256-2007.-naíl: cotsêsau@vahoo.com

'ú
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ANEXO ÍV
(papel timbrado da licitante)

oêclaração dando ciência dê quê cumpÍê denamerlb 03 ÍaquisitoG dê haHlltaçâo

Em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial No XXX2018-PP- SESAU-

PMM-PP, DECLARO (A) ([,,lOS), que temo (s)conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de

habilitaqáo e atendo (emc) a todas as exlÉncias do Edital, tendo assim condiçoes para padicipaÉo rp
presente ceÍtame.

Confome dispôsm o aÍligo 40, inciso Vll, da Leino 10.520, de 17 dejulho de 2002.

Observaçáo: Em caso de [rE ou EPP e MEl, deve ssr citada nesta dêclaração.

Local, XX de XXXX.Y\Y\XI\XX\»0ü de 2018.

Assinatura e caimbo
(rcpresentante legal)

n ..toao p.uto tr 
"tn, 

lÃãÃiã] iÃíÊilãi€iii, io.zcs.stslowr-x
Fot .: (91) 3 ô-2007 .-mail: 9ds9s?s@v3!99c98

'ú



EsÍADO DO PARA

SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/IUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCIA DE IICÍTAÇÔES E CONÍRATOS

ANEXO V
(papel timbrdo da empresa)

MODELO DE DECLAMÇÃO DE ÊNQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO

PORTE/MICROEi'IPREENDEDOR INDIVIDUAL

Editaldo Pregão Presencial No »(X2018-PP- SESAU- PI,M-PP

À 

-(Entiaade 

de Licitação)-

(nome da empresa) inscrilá no CNPJ no

i0bínêdio de seu ÍBpresenhnte legal o (a) Sr.(a) poÍbdor (a) da CaÍteira de ilenüdade no.

e de CPF n". DECLARA, para Íins do disposto do Pregão Presencial n" 

--PP-P[,][,í/SESAU,

§ob as sanções adminisilativas e sob penas da Lei, quê esta empresa, na presente data, é considerada:

12312006.

(....) MICRO EMPRESA, confoÍme inciso l, aÍt. 3", da LeiComplementar no 123/m06;
(....) EI\,IPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll art. 3", da Lei Complemenlar n"

(....) MEl, art. 1&4, § 1ô Lei CompleÍrÉnbr no í232m6.

Local, rc( de X»«)«Y\XXXXXXX de m18.

(assinatura)

p0t

.E

Av. Joâo Paulo ll s/n, - Dom Aristides - Ma.ituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-5A
Fone: (91) 3256-2007 ê-nait: gp§Éqsj@rAlggsgIl
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SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES F CONTMTOS

ANEXO VI

(papel timbrado da liciiaote)
Modelo das demais DeclaÍação (Empregador Pessoa Juridica)

À
SECRETARh MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÍiIARÍTUBA,
Ref : EDITAL DE LICITAçÃO NA IVODALIDADÊ Pregão Pre§encial No XXX20í8-PP- SESAU- Plt M-PP, TIPO
l\rlENOR PREÇO PoR lTEl\,l.

iNome da Empresa) , CNPJ NO , sediada na Rua

---, no -.-----, baiÍÍo, ---------------, CEP-"*"-"*- l\rlunicipio -------------, por seu representante
iegalabaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Editalde Pregão Presencial acima mencionada, DECLARA,

sob as penasda Lei, quel

1 - Declaração de que a conlÍahda assume inteira responsabilidade por danos ou prejuizos pessoais ou materiais
que causar a SESAU/P|V|\,1, a lerceiros, por si, representantes ou sucessores.

2 - Não possui em seu quadro dê pêssoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em tabalho notimo,
pefigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condiÉo de aplendiz, a
partir de '14 (quatotze) anos, nos termos do inciso X)C(lll, do art 7", da Coostituição Federal e inciso V, aÍt. 27, da
Lei n0 8666/1993, com redação determinadâ pela Lei no 9.854/1999.

3 - Náo possuem em seu quadro de pessoal seÍvidor público do Poder Execulivo exercendo funçoes técnicas,
comerciais, de gêÉncia, adminislração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art. 9o, da Lei no 8666i93);

4 - lnexistência de fato supervenieflte impeditivo da habilitação, na forma do § 2o, art. 32, da Lei no 8.666/93;

5 - Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais:

5.l.l. O possuiem seu quadro de emprêgados um percentual minimo de 5% de pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais, de acoÍdo com o disposto no art. 28, §60 da Constituiçào do Estado do Pará (EC no

0042/2008, publicada em 1 1.06.2008).

5.1.2. ( ) náo possui em seu quadro de empregados um percentual mlnimo de 50/o de pessoas poÍtadoras
de necessidades especiais, pois a emprcsa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28,

§ 60, da Constituição do Estado do PaÉ (EC no 00422008, publicada em 11.06.2008).

6. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administrdçao Pública Federal, Esta-
dual, [4unicipal e do Distrito FedeÍal, tendo assim condiçôes para participaçâo no presente certame.

Local, _/_/_
Assinafura do representante legalsob caÍimbo
RG:

CPF:

CNPJ da empresa:

Av. João Pauto ll s/n, - Dom Aíistides - Manfrrba - Pará, CNPJ: 1O.299.375/NOI58
Fona: (91) 3256-Zn7 e+nail: colsêsau@vehoo.com
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ANEXOMI
MINUTA DO CONTRATO NO )OOO(/201 8

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O FUI'IDO IiIUNI.
CÍPAL DE SAÚDE DE MARITUBÀ ATRAVÉS DA 

- 

E A
EMPRÊSA ..........................., COMO ABATXO MELHOR SE DECLA.
RÀ

O Municíplo de MaÍituba através da, CNPJ 01 .6í 1 .666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km '13, Cen-
tro, l\4adtuba-Pará, CEP 67.200-000, aúaves da SECRETARTA MUNtCtpAL DE SAúDE DE T ARTTUBAFUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DÊ MARITUBA sediada na Rua João Pauto , s/n, Baino Dom Aristides, CEP 67.20G000
- Marituba-Pará, neste ato rcpÍesentada por sua Secrctfuia Sra _, domiciliada e residente no _, e
do oulÍo lado, a emp.esa 

- 

pessoa juridica de direito privado, CNPJ ........., com sede instalada na
_, denominada CONTRATADA, representado (a) pelo (a) Sr. (a) _, brasileiro (a), RG _
e CPF ......., residente e domiciliado (a)- frmam o p.êsente contrato, mediante as Cláusulas e condiçôes
a seguir estabelecidas:

CúUSULA PRIIiiEIRA. OBJETO:
Í.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisiçâo de lltate.ial permanente de equipamento odontológico
para atendeÍ as necessidades da Atenção Especializada, Abnção Básica e Laboratório Regional de Pótese Dentá-

ria do l\,,lunicipio de l\rarituba - PA.

1.2. Objeto do presente contrato, deÍinido na tabela abaixo, devera ser executado de acordo com o estabelecido no

Preqão Presencial no X»«2018-PP- SESAU- PlVl[r-PP. A Confatada declara ser conhecedora da disponibilidade
dos produtos, das condições e demais Íalores necessários para execução deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUII'IENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATOI
São paÍtes jnteg€ntes e complementares deste Crntrato, independentemente de transcÍição, a proposta vencedc
ra, o processo do Pregão Presencial no X»í2018-PP- SESAU- PMIV-PP, seus anexos e respectivas noÍmas ê ins-
trüções, especifcações, despachos e pareceres que o encorpam.

CúUSULA TERCEIRA - Do FUNDAMENTo LEGAL:
3.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos
omissos, aos píec€itos de dirêito público, teoÍia geralde contratos e disposiçoes de direito privado: i

M
")

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Doú Atistides - Marttuba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-2@7 ê-,llait: 9p!9-!@r3h99pL

'6ô

ITEM Produto (ESPECIFICAÇÔES) LJnd. Ouant. V Unit, R$ V Íotal Merôâ

1

VALOR GLOBAL
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3.2. Fazem paÍte integrante deste instrumento, para todos os eÍeitos legais, o inírumento convocatóío que o pre-

cedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licihtório, na modalidade PÊgão PÍesen-

cial n0 XXX20'18-PP- SESAU- P|\,4[/-PP.

CúUSULA QUARÍA - DO VALOR
0 valor total do presente contrato é de R$ XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme proposta a ser pâgo de
íoÍÍna pÍopoÍúional, coníoÍme autoriz4ões expedidas pela SecÍEtaÍia de Saude e de confoÍmidâdê com as notas

fscáis/fatuEs e/ou, Íecibos da proposh adiudicada.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
5.1. 0 pagamento seÍá efetuado em até a 30 itrinta) dias, contados da data da entrega dos mateÍiais, mediante a

apresentaçáo da nota Ísc8l devidamente c€rtiÍicada pelo servidorcompetente;
5,2, A nota fscal,4atura deverá seremitida pela pópria CONTRATADA, obrigatorjamenle com o número de inscriçâo

no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admiündo notas íiscais/faturas com

oúros CNPJ, mesrno aquel€s de filiais ou da matú;
5.3. O pagamento será cÉditado em Iavor da contratada, ahavés de ordem bancáÍia, conlra qualquer banco indica-

do na proposta, devendo paÍa isto, fcâr explicitado o nomê, número da agência e o número da conta conente em
que devêÍá sêr êfetivado o crédito.

5.4. Havendo eno na apresentaÇão da nota fiscalou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circuns-

tância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento fcará sobrestado âté a resolução da causa ensejadora do
impedimento;

5.5. Nenhum pagamento será eíetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regulaí-
dades fscal e hêbalhbta.
5.6. Pela perbita e complexa execuçao do objeto deste Contráo, a CONÍMTANTE pÍocederá o pagaínento dos
íomecimentos efetjvamente r€alizados e recebidos, única e exclusivamente através de ordem bancária depositada

em Conta Conente da CONTRATADA.

5,7, A CONTRATADA apresentará a CONTMTANÍE até o último dia útil do mês, nota fiscaldos itsns íomecidos,

acompanhados de uma cópia da Ordem de Seruiço emitida pela CONTMTANTE ê devidamente atestada quanto à
ÍecepÇão dos itens Íomecidos pelas Íscais do contrato.
5.8. Juntamente com as notas fiscais, a empresa CoNTRATADA deveftá entegar na SESAU, um ÍelatóÍio de peç6
substituid6 e a ÍelaFo podutos íornecidos atÍavês de uma odem de seNrp asinada pehs iscâis do conbáo.
5.9. O pagamento será efetuado em até 30 (tÍinta) dias do Í!ês subsequente ao do fomecimento dos produtos, me-
diante apÍesentagáo de Notas Fiscais, em 02 (duas) vias.

5,10, Serão retidos na Íontê, quando dos pagamentos, os seus tribuios.
5.11. O pagamento mensal somente será eÍetuado, apos a aprovação da regularidade da CoNTRATADA junto ao
INSS e FGTS.

cúusuLA sExrA - DA vlcÊr'lcrA:
6.1. A vigência do ConFáto sera até _de _de 

- 

contados da data de sua assinatura, podendo seí
pronogado nos termos do an. 57, da Lei no 8.ô66, de 1993.

CLAUSULA SÉNMA. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
7.1 0 valor acordado será empenhado nos termos do § 30, do art. 60 C/C o art. 61 , da Lêi Íêderal n0 4.320/64 e será
pago a Contratada, akavés da seguinte dotação oÍçamentáda para Íns de contlalação:

ExêÍclcio FinanceiÍo: 2018
Flcha:90í
Fonte de recurso: 0. 1 .29 - ÍransíeÉncias de Recursos do SUS

Classiícação lnstituciona| 02.03.03 - Fundo Líunicipalde Saúde - FMS

Av- Joâo Paulo ll s/n, - Dom Aíístid.s - Marituba - Pará, CNPJ: 10-299.375/O(n1-58
Fone : (91 ) 3256-2007 o-ma i I : 9L!s95!9.@.y9L99ÉpL

ú



ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL_ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONIRATOS

Funcional Programática: 10.302.0050.2094.0000 - [4édiâ e Alta Complexidade / Centm Especial Odontológico -

cE0
Natureza da Despesâ:4.4.90.52.00 - Equipâmentos e l[,lateriaÍ Permanente

Ficha:8í8
Fonte de recurso: 0.1.41 - ÍransleÍências de Convênios da União para o SUS

Classiícaqão lnstitucional: 02.03.03-FundoMunicipalde Saúde-F[,1S
Funcional Bpgramática: 10.331 .0004.2087.0000 - iranutenção da Atenção Básica PAB/FIXO
NatuÍeza da Despesai4.4.90.52.00 - Equipamentos ê Material Permanente

Ficha:1187
Fonte de recurso: 0.1.29 - Íransíerênciâs dê Recursos do SUS
Classificação lnsütucional:02.03.03 - Fundo Municipalde Saúde - F[4S

Funcional PÍlgramática: 10.301 .0004.2090.0000 - Manutenção do Prog. de Saúde Bucal- PSB

Natureza da Despesa:4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateíal Permanente

CúUSULA OITAVA. DA GARANÍIA DOS PRODUTOS:
8.1. 0 prazo de garantia dos mateíais não poderá s8r inÍeior a 01 (um) ano, a contar do Íêcebimento dos materiais.

8.2. Os materiais deverão ser certiicados pêlo INMEÍRO e êstar, compmvâdamente, dentro das es@ifcações das
normaslécnicas da ABNT pertinentês a casa item.

8.3. 0§ materiais deveÉo apresentar prazo dê validade de 05 (cinco) anos, observândcse os prazos indicados pe-

los fabÍicantes.
8.4. Náo serão aceitos materiais com dala de fabícaÇtu deíasada que compÍometa a sua ulilização.

cúusuLA r'loNA. Do pRAzo, LocaL E collDrçoEs DE Êr'lrREGA
9.1. Os produtos devêráo ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a comprovação do rccebimento
da Nota de Empenlrc e a AutoÍização para Íomecimento emitido pela Secrelaria Municipal de Saude; O l@al de
entrega seÉ no prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde, AlmoxaÍiíado Centrâl e Patrimônio, anexo ao Centro

de Diagnoíico, sib à Rua João Paulo ll, Baino Dom Ariíides, póxiÍno a Cámara Municipal de VeÍeadores de Maíi-
tuba.

9.2. O hoÉrio de recebiÍnento dos itens solicibdos será de th à 14h, sendo de responsabil rade exclusiva da Con-
tratada todas as despêsas reíerenles ao frete, carga e descârga até o local de aÍmazenamento.
9.3. O tÍanspoÍte dos matedais deveÉ ser efutuado do exigido para os produlos, e devídamente protegidos, eütan'
do desperdicios e prejuízos para ambos.

9.4. 0s dados corEtantes na identiicaÉo na embalagem de tÍanspoÍte no que se ÍefeÍe a lote, data de validade e
fabricqão, nome do produto, quanlitativo, etc., deverá coríesponderao conteúdo inlemo da mesma.
9.5. É de inteiB responsabilidade da CONTMÍADA a segurança do seu pessoal e de teíceiros que poNeíúura es-
tejam envolvidos no transporte dos itens licitados.

9.6. Em caso de de\ÍoluÉo do máerial por estar em desa@Ído com as especifcações do edital, todas as despesas
serâo atribuídas a empresa contratada;
9.7. A substituiÉo do mateÍial devolvilo deverá sêr efetuada imediatamente ou de acoído com o pÍazo estabelecido
confurme cada caso e formalmente entle as partes, apos recebimento de nolificação assinada pelo responsável
pela idêntifcação do desacoÍdo;
9.8. A NOTA FISCAL deverá constari especiÍcação do produto, quantitalivo Íornecido, valor unitário e valoÍ por item.

As inÍoÍÍnações deverão estar dispostas lado a lado, pmduto a prodúo, de modo a Íacilitar a coníeÍência.
9.9. A Secretaria Municipal de Saúde rcserva-se o direito de estabelecer o prazo mínimo de 24 (vintê e quatro) ho-

ras, contados da dáa do recebimenlo provisódo, para fns de acêitação e ÍEcebimento dos itens, para que seja veÍi-
licada pormenorjzadamente, a coníormidade dos bens recêbidos em as especificaçôes constales dos anexos desteteÍmo. 

X
)

Av. Joáo Pauto tt s/n, - D;;*;;ã;:l;;ã:;.,á, éipt, ro.zgg.sts/út-ss

ú

Fon.: (91) 3256-m07 ê-mail: cplsesau(õvahoo-com
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9.10. À cÍitéÍio desta SecrehÍia podeú ser modificado o local de entrega, para outrc êndereço no Municipio de Ma

rituba, sem qualqueriipo de ônus adicionais;

9.11. 0 recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados à aceitação após a avaliação do servidor res-
ponsávet;

9.12, Os itens desla licitação serão Eôebidos por servidor designado pela Secrêtaria, nos paazos e nos termos es-
tabelecidos no €ferido Temo de RefeÉncia, e seráo recebidosl

a) ProvisoÍiamenter no ato da entrega, para posterior r,ieifcação da confoÍmidade do objêto, com as espe-
cÍficaçôes contidas no Termo de ReÍeÉncia, mediante a emissão do TeÍÍno de Recebimenlo Prcvisorio; e
b) Definltivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco)dias úteis, contados a partirda assinatura do Tenno
de Rec€bimento Provisódo e após a veriÍicação de sua compatibilidade com as especificaçôes do objeto

desta licitação, mediante a emissâo de TeÍmo de Recebimento DeÍnitivo asenado lelas partes.

9.13. O Íecebimento defnitivo nto excluias responsabilidades civile penalda AD.JUDICATARIA;
a) Caberá ao servidor designado rejeatar totalmenle ou em parte, qualquer produto que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamonte de boa qualidade, bem como deter-
minar a substituiÉo do produto eventualmente íora de especiÍcaçãoi
b) No ato da entega o maleíial não pode conter prazo de validades inferior a 80'/o (oitenta por cento) da

validâde total do item;

cúusuLA DÉctMA- pRocEDt Et{Íos DE FtscALtzAçÃo Do Ftscal Do coNTRATo:
10.'1. Receber Notas FiscaisiFaturas, como hmbém, Íealizar a deüda conferÊncia, para veriÍicar se encontra em

confoÍmidade com a entrega dos produtos;

10.2. Anotarem legistro próprio, de todâs as ocoréncias relacionadas à entrega dos produtos;

10.3. Acoínpanhar, supervisionar e denunciar quaisquer inegularidades constaladas no íomeciÍÍEnto do6 produtos;

10.4. Atestar para fns de pagamento, os documentos da despesa, especifcâmente quanto ao fomecimento dos
produtos;

10.5. ZeÍar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos coÍrespondentes.
1 0.6. Recusar lomecimento iregular, não aceitando mateÍial diveÍso daquele que se encmtra especmcado no con-
tratol
10.7, Comunicar à AdministEção a necessidade de allera@es do quantitativo do objeto ou modilicação da lorma de

sua execução, em razão do fato supeÍveniente ou de outro qualquer.

CúUSULA DÊCIMA PRIMEIRÂ. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:
11.1, Efetuar eníega dos materiais solicitados em perÍeitas condições, no prazo e local preteritamenle indicados,

em estdta observância as especificações do Temo de RefeÉncia e da proposta, ac{mpanhado da respectiva nota
Íscal coistaíúo detalhadamente as especilic{ies;
11.2. Executar diÍelamente o íomecimento, sem tranSferência de Êsponsabilidade ou subcontratação;
11.3. CumpÍiro prazo de entrega e vigência;
í 1 .4. Rêsponsabilizar-se pelos vicios e danos decoÍr€ntes dos produtos em desacordo com o estabelecjdo no termo
de reíeÍência, em consonância coín os artigos 12,13, 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no

I078/1990);
11.5, Se após o recebimenlo deíinitivo do produto for encontrado algum defeito, o íornecedor substituirá o itêm no
prazo de 05 (cjnco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escÍito enviado poÍ Íax ou email ou outÍD meio
hábil, sem õnus para a Secretaria;
11.6. lnformar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da Secretaria,

bem como para atêndimento a assistência durante prazo da gaÍantia;
1 1 .7. Arcar com todos os encargos decrrentes da presente aquisiçto, esp€cialmente os rêlerentes a íÍete, taxas,
segurcs, encargos sociãis e trabalhistas:

1 1 .8. oispor de meios de trânsportes necessá os para a devida entrega nos prazos, locais e horádos êstabelecidos
neste instrumentoi 

q,
Av. Joào Pauto tt s/n. - Do, Àri"tiau -lJííãllp",e, CN!J, ro.zgg,ststoost -sa -.&-

Fone: (s1) 3256-2007 e-mait: çBielÉ!!@yzleeÉeL út$i{l )
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11.9. Responsabilizar-se por danos pessoais e mabriais, deconentes de dolo ou culpa por parte de sêus emprega-
dos e/ou preposto;

11.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à contratante ê/ou terceircs, provocados por ineÍciéncia ou irÍegu-

laridade cometidas nas obrigaçôes assumidas;

11.11. Comunicar a Administrâção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas quê antêcede a data da entrega, os moti
vos que impossibilitem o cumpdmento do prazo pÍêvisto, com a devida comprovação;
1'1.12. RespoírsabilizaÍ'se pela idorEidade e pelo comportamenb de seus empregados, prepostos ou subordinados,
e, ainda por quaisquer prejuízos que s€jam causados à contratante ou a terceiros;

11.13. Não permitir a utilização de quaisquer trabalhos de menor de dezesseis anos, exceto na condição de apren-

diz para os maiores de quatoee anos, e nem pemitira úilização do trabalho do menorde dezoito anos em trabalho

notumo, pêrigoso ou insalubre;

11,14. Prcstar todos os êsclarccimentos que forem solicitados pela Ad ministrâção, durante a execuçào do contato;
11.15. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acÍéscimos ou supressÕes que se fzerem necessáÍios, até

25% (vinte e cinco por cento)das quanüdades atualizadas no contrato, na íorma do ad.65, paÉgBíos 10e 20 da Lei

n0 8.666/93 e suas alterações posteíiores-

CúUSULA DÉCIMASEGUNDA. DAS oBRIGAçÔES DA CoNTRAÍANÍEI
12.1. PeÍmitir o acesso ao local de entrega dos produtos, colaborando para as operações de entrega e retirada dos
produtos solicitados observadas as normas de segurança;
12.2. Ve fcar a conÍormidade dos bens recebidos com as especificaçôes constantes no anexo deste te.mo, para

Íns de acêitação e recebimento delinitivos;
12.3. Recêber provisoriamentê os produtos mediantê regular afedção de quantitativos, disponibilizando local, data e
hoÉrio;
12.4. Aconpanhar e íscalizar o cumpÍimento das obígaçoes das obíigaçóes da conlratada, akavés de seNidor
Bpecialmente designado, bem como atestar na Nota FiscaliFatuÍa a efetiva entrega do objeto onlÍatâdo ê seu

aceitê:

12.5. lnformar a contratâda sobre qualquer ircguladdade apresentada no fomecimento dos materiais solicitados;
12.6. Efetuar devido empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

12.7. Efutuar o pagamento das aquisiçôes após Termo dê Aceite DeÍinitivo e de acordo com as condições avença-
das enlÍe as partes, no prazo de 30 (trinta)dias contados da data de atesto do recebimento deíinitivoi
,28. A contÍatântê se res€rva no direito de reieitâr, no todo ou em paíte, os pÍodutoG enfegues c{rFs mateÍiais ve-
nham a 4resentar percentual de vicios supeÍbr a 5yo (cinco) por cento, ou ainda, que não atendan as especilica

ções constantes no instrumento convocatório ou da proposta comercial, cabendo à CONTMTADA sua substituição,
sob pena de multa por amaso e/ou suspensão do contrato, sem prejuÍzo a outras penalidades apliúveis;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA" DAS SANçÓES ADMINISTRATIVAS
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração podeÉ, desde

que garantida a defesa pÍÉvia, aplicar ao CONTMTADO as seguinles sançõ€Si

13.1.1. AdveÍtência escÍita - comunl;a@ brmal quanto à coÍduh do CONÍRATADO sobre o descumpíimento do

conbato e out"6 obÍigaçôes assumidas, e a determinação da adoção das nec€ssâíias medidas de coÍÍeqão;

13.í 2. [,lulta. observados os seguinles limites màximos'

a) 0,3% (tés décimos por cento) pordia, alé otrigésimo dia de atraso, sobre o valordos itêns solicitados e

nâo entregues;

b) 2% {dois porc€nto)sobre o valortotaldo contrato, em caso de dêscumprimento das demais obrigaçôes

contratuais ou florma da legislaçâo pertinente;

c) 20% (vinte por cenlo) sobre o valor dos itens soliciHo6 e não enlÍegues, no c6o de atraso supeÍior a

?O (tinta) diõ, ou entwa do obieto com vicbs ou defeitos ocultos ou tura das especifrcaçies contraladas;
ú,/

,Á
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13.1.3. Suspensão temporária de paÍiicipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública

Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos)nos termos do inciso llldo artigo 87 da Lei no 8.666/93.

13.1.4. DeclaÉção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrâçâo Pública, ênquanto perdurarem os

molivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fomecedor perante a pópria autori-

dâde que aplicou a penalidade, que seÉ concedida sempre que o CONTMTADO ressarcir a Adminislração Pública

pebs prejuizos resultantês de sua ação ou omissão, rDs termos do aÍtigo 38, lV, do Decreto n0 45.902, de 27 de

ianeiro de 201 2.

cúUsuLA DÉcrMA oUARTA. DA REsctsÃor
14,1, De acordocom o ad.79, da Leino.8.666/93, a rescisão do Contrato poderá seri
l- por ato unilaterale escrito da Adminislração nos casos enumerados nos incisos I a Xlle XVlldo ârtigo 78 da cita-
da Lei;

ll - amigável, por acoÍdo êntÍ€ as partes, reduzido a termo no pÍocesso respectivo, desde que haja conveniência
para a Admini§tração;

lll - judicial, no6 teÍÍnos da legislaçáo.

CúUSULA DÉCIMA oUINTA. DO EQUILIBRIO ECONÔMICo.FINANCEIRo Dos CoNTRÁTOS
15.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão Íiros e irÍeajustáveis, excêlo nas hipóte-
ses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação previstâ na alinea'd" do inciso ll, do art.65, da
Lei n' 8.666re3 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.2. l\resmo compmvada a oconencia de situação prevista na alinea'd'do inciso ll, do art.65, da Lei n"
8.666/93, a Adminishação, se julgar convenientê, podeÉ optar por cancelaÍ o Contrato e iniciar outÍo pm-
cesso licitatorio;

í5.3. O pedido que vise à manutenção do equilibrjo econômico-Ínanceiro dos contratos fmados no âmbito
da Secretaria [rlunicipalde lnfraestrutura e Desenvolvimento Uóano, será apuÍado em processo aparlado,
devendo ser observado o que delermina a alínea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n' 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. oO FoRo:
Para a solu(io de quaisquer dúvklas, litígios ou condiçoes decorÍentes desle ContÍab Administrativo, fica eleito,
pelos ContÍatânbs, o ÍoÍo da ComaÍca de irarituba/PA, com a ÍênúÍrcia de qualquêr outÍo, especial, pÍivilegiado ou
de€leição, quetenham ou venham a ler.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. REGISTRO E PUBLICAÇÀO:
17.1, Este CONTRATo sêrá publicado no mural da Sscretaia lllunicipal dê Saúde, na imprensa oíciale no Portal

dos Judsdicionados do TÍibunal de Contas do lvuniclpio.
17.2. Estando ás partes de pleno acodo com as cláusulas e condiçôes ora pactuadas, firmam o presente Contrato
em lrês vias ê igual teor na presença de duas testêmunh6, para que produza os necessárbs eíeitos juridilos le.
gais, para publicaçáo no prazo legal como condigáo de eficá,ch.

[,larituba - PA, XXde XXXXX»« de 2018.
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