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SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONÍRATOS

EDITAL

Pregão Presencial no 0í420í8 . PP . SESAUTPMÍú

Objeto: Aquisição de materlal permanente de instrumental odontológico para atenderas necessidades da Aten-

çáo Especializada, Atenção Básica e Laboratório Regionalde Pótese Dentária do l,4unicipio de [4adtuba - PA.

Procêsso Administrativo no 0022018

Pregâo Prêsencial n0 0íil/20'18-PP.SESAU/P|,

ç

Av. Joâo Paulo ll s/n, - Dom Adsüdês - ilarituba - Pârá, CNPJ: 1O-299-375/Un1-58
Fone: (91) 3256-2007 ê-mail: cptsesau@vàhoo.coh 4w
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PREGÃO PRESENCIAL I,IO (),IiIl20,I8 PP " SESAU/PMM

PROTOCOLO DE REÍIRADA DO EDITAL PELA INTERNET

Prezado Ucitante,

Este probcolo tem por objetivo, tulura comunicação entre a SecretaÍia Municipal de Saúde/Fundo l\,,lunici-

pal de Saúde de [rarituba e as empresas licitantês, e de\reú ser devidamente preenchído e encaminhado através
do e-mail çg@4ÍOêh@.g98 aos cuidados da GeÉncia de Licitações e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes
da ab€rtura do ceÍhme. Ressaftámos que o ênvio do mesmo, possibilita que os licitantes sejam informados sobre
quaisquer alterações ê/ou comunicados de eventos que ocasionalmenb possam oconeÍ duranb as fas€s do pro-

cesso, a partir da publicação do edital. 0 não encaminhamento ou a lnconeção das infurmades exime a Gerên-
cia de LicitaÉes e ConlÍatos, bem como a Pregoeira de quaisquer responsabilidades acima mencionadas.

Av. João Paulo I s/n, - Dom Ansides - Marífrrba - Paftá, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-2007 e-mait: W!§p§!g/@I3b99!çg

E

Razão Social:

CNPJ: lnsc. Estadual:

Endereço:

Complemênto: Bairro:

Cidâdê: Estado: CEP:

Teletone paÍa Contato: (

Telefone para Contato: (

Telêfone para Contato: (

Pessoa para contato:

Pessoa para coniato:

Pessoa para coniato:

E.mail:

Â empresa acima identificada declara que relirou cópia do instrumento convocatório, refeÍente à licitação, através
de acesso ao site: que tem como objeto a

(sidPonal do Tc[4 oü sic/PoÍtal da TmnspaÍéncia do lúunichio de Maí]tuba)

Aquisição de material permanente de instÍumental odontológico para atender as necessidades da Atenção Es-

peciafizada, Atenção Básica e Laboratódo Regional de Pótese DentáÍa do Municipio de Marituba - PA.

de de 2018.

Assinatura do responsável legalda empresa
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EDITAL

PREGÂO PRESENCIÂ1. NOl)í4/20'I8.PP.SESAU/PMM

1. PREÂMBULo

o MuuciPlo DE MARIUBATPA, CNPJ 01.61 't.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, CentÍo, MaÍi-

IUbA.PATá, CEP 67,200.000, AI'AVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

CNPJ 10.299.375/0001-58, sediado na Rua João Paulo ll, s/n, Baino Dom Aristides, CEP 67.200-000 - Madiuba-

Pará, doÍavante denominado CONTRATANTE, neste alo reprcsentada por sua Secretária ltlunicipal de Saúde, SÉ

HELEN LUCY MENDES 0UIMARÂES BÊGOT, brasileira, RG 2593554-SSP/PA e CPF 374.038.422-00, domicííia-

da e lesidente na Rua 02 de Junho, Travessa Mucalá no 10, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA e por intermédio

da Pregoeira Simone Vieira de Souza, designada a pelo DECRETO No í37. À20í8, toma público, para conheci,

mento dos interessados, que as 10hs 00min do dia 26 dê iunho de 2018, ÍaÉ realizar licitação na Ínodalidade

PREGÂO PRESET'ICIAL NO Oí!í2O18.PP.SESAU/PMM, NA fO'MA PRESENCIAL, dO tiPO MENOR PREçO POR

ITEM, EXCLUSIVO DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPRESÁ.

Rlo INDIVIDUAL- MEl, destinado a aquisição de mâterial pêrmanente de lnstrumental odontológico para aten-

deÍ as necessidades da Ai€nção Especializada, Atenção Básica e Laboratório Regionalde Prótese Dentária do L4u-

nicípio de l\,rarituba - PA, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obe-

decerá aos seguintes diplomas legais:

LEGISLACÃO: Lei nô 10.520/2002, Lêi Complementar no 123/2006 allerada pelaL} 14712014 eLC 155/2016, De-

creto n0 8.538/2015, Lei n" 8,078/90 - Código de Delesa do Consumidor e aplicâção subsidiária da Lei n0 8.666/93 e
suas âlteraçõe§.

Local: Geíéncia de LiritaçÕ€s e Contratos, sediada na Áv. João Paulo ll, s/n, BaiíD Dom Aristides, lirunicipio de
lvaÍituba, Estado do Pará; CEP: 67.200-000, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MARITUBA. PA,

Dia:26 de junho de 2018.

Horárlo: 10h00min.

Obs.r Se m dia sup.acitado não houver expediente, o inicio da sêssão e o recebimenb e abedurâ d0§ envelopes

reÍerentes a esb Pregáo serão realizadG no primeiÍo dia úil que s€ §eguir m íuncionamento desh Secretsria.

PROCEDIMENTOS

No local indicado, serão realizados os procedimentos pefinentes a êste Pregão, com respeito ao (à)l

a) Credenciamento dos reprêsentantes legais das licitantes interessadas em paÍticipardeste Pregão;

b)Recebimento da Declaração de Habililação edos Envelopes da Proposta ê Documentação;

c) Abertura dos envelopes da PÍoposta e exame da conÍoÍmidade d6 propostas;

d) Divulgação das licitantes classificadô e descl6sificadasi
e) Condução dos trabalhos Íelaüvos aos lances vêÍbais;

0 Abertura do envêlope de Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitaçãoi ,8.

Av- João Paulo s/n, - Dom Arísüd.§- Marítuba- Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 325ô-2007 ê-maíl: cplsesau@vahoo-coh 4-@



ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO I\4UNICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICITAçÕEs E coNTMTos

g) Devolução dos ênvelopes de Documentaçáo fechados às demais licitantes, aÉs o Ecebimento do con-
trato pela licihnê vencedora; e,

h) Outros que se izerem necessários à rcalização deste Pregão.

As decisôes da PREGOEIM serão comunicadas dlrehmente aos inleressados, durante a sessão, lavmdas
em ata, ou, ainda, a critério da PREGOEIRA, por inbÍmédio de conespondência eleÍônica ou outro meio documen-
tável aos autos. O resultado final do ceÍtane seÉ também divulgado mediante publicação nos veiculos de comunl
cação competentes.

DEFINICÕES:

Para efeib desle Edital devem ser consideradas algumas deÍniÉes impoÍtantes, tais quais:

a) Pregáo - firodalidade de licihção em que a disputa pelo fomecimento de bens ou serviços comuns é bih
em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais;

b) Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pGssam s€r objetivamen-
te deÍinidos pelo edital, por meio de especilicações praücadas no mercado:

c) SecretaÍia de Saúde - SESAU - Orgão Licitador/Gereociadoi
d) Licjtantes - Pessoas Juridicas que adquiriram o presente Edital e que paÍlicipam de§e Pregão;
e) Licitante vencedora - Pessoa jurídica habilitada neste procedimento licihtorio e detentoB da proposta

mais vantajosa;

0 Contratanb - SESAU.

,I. DO OBJETO

1.L Aquisição de material permanente de instrumental odontológico para atender as necessidades da Atenção

Especializada, Atenção Básica e Laboratorio Regional de Prótese Dentária do l\runicipio de lrarituba - PA.

1.2. Os itens contratados deveÉo atender às exigências descritas no Termo de RefeÍência - Anexo l, bem como
atender à exigências no que diz respeito a prazos e contÍole de qualidadê, atentando-se, principalmente para as
prescrições contidas no art. 39, Vlllda Lei Federal no 8.078i90 - Código de Deíesa do Consumidore nos seus de"

mais dispositivos.

2. DA RETIFÁDA DO EDITAL

2.1. O edital podera ser retirado na Gerência de Ljcitaçáo e Contratos da Secretaria Municipal Saúde, situada à Rua
João Paulo ll, s/n, Baino Dom Aristides, Centro, Município de l\rarituba, Estado do Para, CEP: 6720G000, no hora-
rio das 08:00 ás 14:00hs, em dias de efetivo expediente;
2.2. Será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem rêais) conforme dispõe o aú. 32, § 5", da Lei n" 8666i93, caso seja
retirado na SecrehÍia l!Íunicipal de Saúde de Madtuba. 0 mesmo encontra-se disponivel no Portal dos Jurisdiciona
dos do TÍibunalde Contas do Município.

3. DO PÊDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGI{ACÂO DO ATO CONVOCAÍÓRIO

3.'1. Até 02 (dois)dias úteis antês da data Íxada para rccebimento das propostas, qualquer pessoa, podeá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnaro ato convocatório do Pregão, devendo fazê-los porescrito, por meio de
carta, protocolando o pedido no Protocolo Geral da Secrctaria Municipal de Saúde, no hoÉrio de 08h00min às
14h00min de segunda a sexta-feira, e devêrá entregar em midia assinado digitalmêniê o documento acima no CD,

de acordo com o art. 12, do Decreto no 3.555/2000;

Av. João Paulo dn,- Dom Aíistides - Marituba - Paíá, CNPJ:10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-2007 e-nail: c!lsesaut@.vahoo-com
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3.2. Câberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro horas), conforme o art. 12, s1", do
Decreto no 3.555/20001

3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, seÉ designada nova data para a realização do certame, coníoíne
o arl. 12, §20, do Decreto no 3.555/2000;

3.4. Decairá do direito de impugnar, perante a administrâçâo, os temos deste edilal, aquele quê o lendo aceitado
sem obieçáo, venha aponlar após o julgamento, falhas ou inegularidades, que o viciaram, hipótese em que tal co-
municaçâo náo terá êfeito de Íecurso.

4. DAS DÊP

4.1. A parlicipação nestê Pregão é exclusiva a MICRoEITPRESA- ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP,
MICROEMPRESÁR|O INDIVIDUAL - MEI interessadas, cujo ramo de atividade seja compalivel com o objêto desta
licitaÉo que atendêrem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes destê Edital.
4.2. Para eíeitos de participaçâo das l\ricroempÊsas, Empresas de Pequeno Porte e Pequeno Empresário nesta
licitaçáo, nos temos do a(.30, incisos le ll e arl.68 da Lei Complementa no 12312006, alierada pela LC no

14712014eLCno 155nU6, são considerâdo§ (as)l

4.2.1. Mlcroempresa - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário,
Receita bruta igualou iníerior a R$ 360.000.00 (trezenlos sessenta mil reais). conforme art. 30, inciso l, da Lei Com-

dementrr no 123/2006;

4.2.2. Empresa dê Pequeno Porte - o empresáÍio, a pessoa iuridica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta suoerior a R$ 360.000,00 {trezentos sessenla mil reais) e igual ou inÍerior a R$
4.800.000.00 (oualÍo milhões e oitocentos mil reais), coníorme art. 30, inciso ll, da Lei Complementar n" 123/2006,
c4nforÍne redaÇfu dada pela Lei Complemenlar no 155m16;
4.2.3. Pequeno EmpÍesário - para eleito de aplicação do dispo6to nos aíts. 970 e 1.179 da Lei no 10.406/2002, o
empÍesáio iodividual caracterizado como micÍoempresa na íorma da Lei que auira receita bruta anual de até R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais), (LC n" 123i2006, aí. 68 e art. 18-4, §'1, alt. LC n" 155/20'16).
4.3. As Empresas que eslejam com processo administrativo em andamento neste município, não fcaÉo impossibili-
tadas dê participardo relerjdo processo licitatório, mas se Íor declarada sua penalização em decorrência do proces-

so administlaüvo antes da homologaçâo e adjudicação na Secreta a l\runicipal de Saúde de Marituba - PA, a mês-
ma ficará impossibilitada de Írmar contrato com esta Administraçâo.
4.4. Poderão participa. do certame todos os interessados do ramo de atividade peÍinente ao objeto da contrataçáo
que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em confonnidade com o item 4.1 do
edital.

5. ilÃO SERÁ ADiflTtDO I|ESTA UC|TAçÃO A pARrEtpAçÂO DÉ:

5.1. Consórcio de empresas, sob nenhuma íoÍma;

5.2. EmpEsa declarada inidônea por órgão ou entidade da administraçáo pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipalou do Distrito Federal;

5.3. Empresa em processo deíalência ou em recupêração judicialou exlrajudicial;
5 4. Empresa que se encontre em processo de dissoluçáo, fusão, cisáo ou incoÍporação;
5.5. Emprcsa que entre os drrigentes, gerentes, acionistas ou detenlores de mais de 5olo (cinco porcento)do capital
com direito de voto ou controladores, responsávêis técnicos ou subcontratados, haja alguám que seja servidor
público, ou que tenha sido nos últimos '180 (cento e oitenta)dias anteriores à data da publicação desta licitação;
5.6. Parentes da autoridade responsávelpela homologação do pmcêdimento;

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

da ConíituiÉo Federali
5.8. Empresas Estrangeiras que náo funcionem no Pais; e,

5.9. Emprêsas cuja alivi.dade emflesarial não coÍresponda ao obJeb desta lici&ão.

Av. João Paulo I sln, - Dom Adstldêa - lraituba - Paná, CNPJ: 10.299.375/dn1.58
Fone: (91 ) 3256.2007 e-nail: c!lsesau(Avahoo.com

ú
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6. DO TRAÍAMENTO DIFERENCTÀOO PARA ME, EPP e MEI DA LEI COITPLEMENTAR IIO 123/2006,

ulamentada

6.'1. Fica assegurado trahmento diíerenciado e simpliílcado para as microempresas e empresas de pequeno poÍte,
nos brmos do Dêcreto n'8.538 de 02 deoutubro 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 Íeais), se restringe a
participação exclusiva às microempresas e empresas de pequeno po(e.
6.1.2. A comprovação de regularidade Íscál e/ou trabalhista das micmempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efejto de contratação, e não como condição para parlicipaçao na licitação.
6.1.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade Íiscal e/ou tnbalhista quando da comprovação
de que tÍab o subitem antedor, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorogável por igual periodo, para a
rcgularização da documenhção, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com eíeito de certidão negativa.
6.1.4. O prazo para ÍegulaÍização Íiscal e/ou t.abalhista será contado a paÍtir da divulgação do resultado da fase de
habilitação, deste pregão.

6.1.5. A prorrogaçao do prazo podeÍá ser concedlda, a cnlério da administração pública, quando requerida pelo
licitanle, medhnte aprcsentaçao de justifcaiiva.

6.1.6. A abertrra da fase recursal em relação ao resultado do cêÍtame ocoÍrerá apos os prazos de rwulariação
f scal eiou tÍabalhista.
6.1.7. A não regularização da documentação no prazo preüsb nos itens 6.1.3 e 6.1.5 implicaÉ decadência do
direito à contrabção, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei n0 8.666, de '1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licibntes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.2. Nas licitaçoes, serâ assegurada, como cÍitério de desempate, prcfeéncia de confataçâo para as
microempÍesas e empresas de pequeno porb.
6.3. Entende-se haver empate quando as oíeías apresentadas pelas microempresas e empÍesas de pequeno porte
sejam iguajs ou até 5% (cinco por cênto) superiores ao menor preço.

6.4. O disposto no subitem anterior somente se aplicaÉ quando a melhor oíeda válida não houver sido apresentada
por microempresa ou êmpresa de pequeno poÍte.
6.5. OcoÍendo o empate a que se refere o subitem anteÍior, será procedido de acordo com o aÍtigo 50 do Decreto n'
8.538/15, conformê a seguir
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifrcada poderá aplesentar proposta de preço

iníe or àquela considerada vencedora do certame, sifuação em que será adjudicado o objeto em seu favol
b) Não ocorÍendo à conlratação da microempresa ou empÍesa de pequêno poÍe, na forma da alinea 'a", seÉo
convocadas as remanes@ntes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classifcatória, para

o exercicio do mesmo direito;e
c) No caso de equivalência dos valores apresenhdos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem em situação de empate, será Íealizado sorteio entÍe elas paÍa que se identiÍque aquela que primeiro

poderá apresentar melhor oferta.
6.6. Após o enceramento dos lances, a micÍoempresa ou a empresa de pequêno porte melhor classifrcada será
convocada paÍa aprêsentar nova pÍoposta no prazo máximo de 5 (cinco minutos) por item em situação de empate,
sob pena de pÍeclusão.
6.7. Nos quantitáivos pa.a cota ReseNada na hipótese de não haver vencedor, esta podeÉ ser adjudicada ao ven"
cedor da cota princlpal ou, diante de recursa, aos licihntes Íêmanescenbs, desde que pratiquem o preço do pdmei-

ro colocado da cota principal.

ô.8. S€ a mesma empresa vencer â cola reservada e cota principal, a contratação das cotas deverá ocorÍer pelo
mênor paeço.

6.9. Nâo sê aplica o beneÍício cota resêNa previsto no inciso lll, art 48, da Lei Complementar n0 123/2006 para as f
microempresas e empresas de peque.lo poÍte quando os itens ou os lotes de licitação possuir valor eíimando de .ãva

an.,toao p.uto tt "t@to2gg37s/ooo1-5a 
v \
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áé R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista exclusividade prevista no arL 60 do Decreto n0 8.538, de 6 de
outubrc de 2015.
ParágraÍo único: Não se aplica o disposto no itêm 6.1.1 quando não houver um minimo de 3 (tÉs) Íomecedores
compelitivos enquadrados como microêmpresas ou empresas de pequeno poÍe sediados local ou regionalmente e
câpazes de cump as exigências eshbelecidas no insíumento convocatório, em contormidade com o aÍtigo 49,
inciso ll da Lei Complementar no í23i2006.

7.1. O credenciamento se dará com a entrega:
a) No caso de Represenlanler Além da cópia do Contrato Social, deverá apresentar h§[!Iq0tqPúU[!9_dqP@!q
racão ou lnstrumento Paaticular com Íirma rêconhecida, indicando um único represenlanle legal a maniíêstar-sê eÍn
qualquerfase desta licitação, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu representante legal
possui poderes para formulação de olertas e lances verbais, bem como pÍaticartodos os demais atos inerenles ao
certame, devendo para tanto-i
Íotocóoia do documento oicial com Íoto e CPF de identidade do resresenlante, íicando a licitante obdgada a acatar
as declarações de seu preposlo.

b) Em sendo socio, propÍietário ou dirigente da empesa proponente, deveÉ ser apresentada cópia do respectivo

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes parer exercer direitos e assumir obrigaçoes em

deconência de tal investidura, juntamente com fotocópia da cédula de iden!Íicaçâo com foto e CPF do mesmo e de
todos os sócios.

c) Declaração de apresentação de documentação, dando ciência de que
habilikção, conforme dispoem o art.40, inciso Vll, da Lei n" 10.520/ 2002.

d) Declaraçâo de Enquad€mento em l\,,licroempresa (l\4E) ou Empresa de
dedorlndividual MEI conformeanexoV.
e) Declaraçâo do Simples Nacional, emitido pelo site, quando esla for optante.
7.2. A não apr€sentação ou incoreção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÁO lltlPEDlRÁ a
participaçáo da licÍtante na fase de lances verbais, desde que seja suprida a apresentação e a coneção no momento

do credenciamento.
7.3. AS CÔPIAS SIMPLES dos documenbs devem ser aoresentadas iunto com os oÍiqinais Dara serem autenticada
por membro da eauipe de apoio do Preqão no momento da sessão e Ei.4 TODAS AS FASES DO CERTAME. ou por

oual0uer orocêsso de cópia autenlicada !oÍ tabeliâo de notas.

7.4. Cada licltante aDresentar-§e-á com um represenbnte leqal que, devidamente munido de credencial, seÉ o úni-

co admitido a inbrvk em todas as fases do procedimento licitatóio, quer por escrito, quer oralmente, rêspondendo.

7.4.1 - Se por motivo de Íorça maior, o representante legal credenciado pela empresa ausentaÊse do certame e
necessihr seÍ substituído, deveÉ ser observado o seguinte:

7.4.1.'1 - Será admiÍda a substituição do cÍedenciado apenas pelo socio, proprietário ou dirigente da empresa pro-

ponente, nas cofldi@es do subitem 7.1, allnea b;

7.4.1.2 - O motivo da substituição deverá seÍ devidamente justilicado, através de documento assinado por prop e-

tário ou diÍigenb da empresa proponente e entregue na sêssão à PregoeiÍa e Equipe de Apoioj
7.4.1.3 - Caso a substituição oconã durante a sessão, os motivos deveÍáo ser relatados na Ata de sessáo e assina-

da por todos os p.êsentes à sessão.

7.4.1.4. -Será admitida apenas uma única substituição por licitante.

7.5. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por prccuração legal, poderá represenlar mais de um Licihnte.
7.6. Não seÉo aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeri-

dos no presente editale anexos-

Av. Joáo Paulo s/n,- Don Aristides - Marituba - PaÍá, CNPJ: 10.299.375/0N1-58
Fonê: (91) 3256-2007 ê-nait: ep!§g§"y@úg9Epg

cumprem plenamente os requisitos de

Pequeno Porb (EPP) e Microempreen-

7. DO CREDEITCIAMET{TO E DA
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8, OA APRESENT DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA HABILIT

8. 1 . A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deveÉo ser apresentadas no local, dia e hora determi-
nados no edihl, em envelopes separados, devidamenb fechados e rubícados no fecho, assim denominados:

a) Envelope n0 1: Proposta de Preços;
b) Envelope n0 2: Documentos de Habilitação.

8.2. Os envelopes deverão conter, em suas partes extemas, os seguintes dizeres:

9. DA PROPOSTA DE tf 0í

9.í. A PÍoposta de Preços deverá ser apresenhda em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as Íolhas pelo representante legal da licitante pro-
ponente.

9.2. Contendo na planilhar preço unitáÍio do item (s), total e valor global da proposta, expressos em real, em alga,
rismo até duas casas decimais de forma clara e precisa, limitado gorosamente ao objeto desta licihção, sem alter-
nalivas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultirdo;
9.3. Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances
verbais devem estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, tÍibutos incidentes, taxa de administração, materi-
ais, produtos, encargos sociais, babalhistas, seguÍos lucro e ouÍos necessários ao cumprimenb inlegral do objeto
deste Edital.

9.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incoretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, nâo sendo aceitos pleitos de acÉscimos, a esse ou qualquer titulo.
9.5. O prazo de validadê: não iníerior a 60 (sessenta) dias, a contar dâ dah de sua ap.esentação.
9.6. A Pregoeira poderá, caso julgue necessáÍio, solicihr mais esclarecimentos sobre a composição dos pre@s
propostos.

9.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitaçâo, por parte da proponente, das condi@es estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

9.8. ApG a apresentação da proposla, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superyeni-
ente e aceito pela PÍegoeira.

9.9. Não seÉo admitidas retificaÉes ou alteraçoes nas propostas apresentadas, uma vez aceito o lance vêncêdor
ou negociado e fnalizada a Sessão deste Pregão.

9.10. Na aDresentacáo das DmDostas não será aceito esDeciricacão em discordância com as características defini-
das no Termo de ReÍerência deste edital.

9.11. Serão desclassiÍicadas s propostas apresentadas por licitantes que se declararem microempresâ ou empresa
de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimonial e DemonstBtivo do Resultado do Exercicio,

Av. João Pdulo ll s/n, - Dom Arístí.les - Maitube - Pa,á, CNPJ: 1O,299.375/UN1-8
Fone: (91) 3256-2d)7 e-naít: cE,/6êsau@vahoo.com
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Er{VELOPE M 0í (PROPoSTA DE PREçOS):
IIIJI{ICIPIO DE MARTIUBA
SECRETARIA IIIUI{ICIPAL DE SAÚDE DE ÍiIARITUBA
PREGÃO PRESET{C|ÂI- r,r XXÍ201 8 pp.SESAU/ptít

RÂZÁO SOCIÁL DO PROPONEITE
C PJr

DATA: XXXX/2018

ENVELoPE [. 02 ÍDOCUIúENTAçÁO):
ttlul.llclPlo DE IíÂRITUBA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DE MARNUBA
PREGÃO PRESEI,ICIAL iIO XXX/20.I8 PP.SESAU/PMM
RÁ2ÁO SOCIAL DO PROPONENTE

CTIPJ:
DATA XX/XX/2018
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ou obtida atÍaves oulÍas fontes que peÍmihm aufêÍir a reÍeíida rcceita, se encontrem acima dos limites legalmente
estabêlêcidôs
9.12. Quando solicitado pela Pregoeira, a licihnte vencedora deveÉ demonslÍar viabilidade de execução das plG
postas de preço ofertadas na fase de lance.s verbais, comprovando a exequibilidade do fomecimento do objeto des-
le certame.
9.'13. Aorcsentar declaracão de elaboracáo de independente de Drooostas de orecos. assinada pelo represêntante
leoal da emDresa.

9.14. A descíção do matedaldevera ser feita pela Denominação Comum Brasileira (DCB)ou Denominação Comum
lntemacjonal (DCl).
9.15. A proposta de preços deverá vir acompanhada dos seguintes documenbs, sob pena de desclassiÍcação:
9.15.1. Certilicado dê Boas PÉücas de fabricação e controle por Linha de Produção/Produtos, emitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitaria - ANVISA, devidamente publicado na imprensa olicial e com prazo de validade vi-
gente. Serão aceitos documentos da Intemet, desde de que legivel e atualizados, prefeÍencialmente indicando, gri-
íando ou descartando o número de item a que se reíere.
9.15.2. No caso de pÍoduto importado, deverá ser apresentado tamlÉm, o Certificado de Boas PÍáticas de Fabrica-

ção e Controle, emitido pela autoÍidade Sanitária do País de origem, ou laudo de inspeção emitido p€la autoridade
bÍasileira.

9.15.3. Registro do (s) produto (§) no [rinistério da Saúde, bem como a solicitaÉo de sua revalidaÉo dentro do
prazo pÍevisto em Lei ou &diÍicado de lsenção de Registro, conforme o caso. Deverá ser apresenhda cópia legível
da publicaçào no DlARl0 OFICIAL, prefeÍencialmente indicando, gÍifando ou dêstacando o número do item aque se
reÍere.

10.'1. Apresêntar, DreÍerencialmente, a documentação de habilitaçào de foÍma encademada/grampos de tilho e nu-
meradas ou de qualquer foma que não haja desprendimento das folh6 no momento do certame, lqspqiEldglllA
ordem esDecifcada no edital.

1 0.2. HABTLTTAÇÃO JUR|D|CAT
1 0.2. 1 . Documentação de identilicação com foto e CPF dos Sócios ou diretores;
10.2.2. Registro Comercial, no caso dê empresa individual;
'10.2.3. Ato Coníitutivo, estatuto ou contrato social e albra§res em vigor, as afteraçôes contÍatuais podeÉo ser
subíituidas pela consolidada em úgoÍ, devidamente regisfados, em se trahndo de sociedades coÍneÍriais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;
10.2.4. lnscÍiÉo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadade provasda diretoÍia em exercicio;
10.2.5. Decreto de êutorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiE em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamenb, expedido pelo Orgâo competente,
quando a ativjdade assim o exigir
10.2.6. TÍatando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser apresentada declaEção de que
cumpre os requisibs estabelecidos no art. 30, da Lei Complementar no 12312006, que está aph a usuftuir do trata-
mento favorecido eshbelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, nos teÍmos do modelo constanb do Anexo V
dêstê Edital, assinada por Sócio, DiÍigente, Proprietario ou Procurador da licitante, com o número da identidade do
declarante,
10.2.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que lizerem uso da Lei no 123/2006 deveráo apresentar
toda a documenhção eÍgida para efeito de comprovação de Íegularidde Íscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restÍiqão.
10 2.8. Os documentos dos subitens 10.2.1 e 10.2.3 apresentado no credenciamento Íica íacultado no envelope de
documentacão.

Av- João Paulo Il s/n, - Dom Aíisti.tes - Marituha - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-2007 e-maíl: c,lsesãu@vahoo.com
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10.3. OUALTFTCAçÃO TÉCNrcAr
í0.3.í. Ateshdo (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
que identmqueo (s) mesmo (§), assinados, datados e os signáâios devidamente identifcados com o nomecomple-
to e cargo, que comp.ove que a empresa licitante fomeceuprestou ou fomece/presta os materiais/seNiços em
quantidades e caracteísticas similares ao objeto desta licitaçâo;
10.3.2. O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito privado deverá constar
frma reconhêcida em cartóÍio;
10.3.3. Licença da Vigilância Sanitáía l,ilunicipal (Licença de Funcionamento) atualizada, ou cadaslramento deÍiniti-
vo emilido por órgão daVigilância Sanitária.
10.3.4. Autorização de Funcionamento emitida pela Agêncja Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com o pra-

zo de validade vigêntej
í0.3.5. A PÍeqoe,ra podeÉ solicihr a qualouer momento documentos oue comorovem o atestado de caoacidade
técnica oodendo ser noh fscal ou contratos frmados com administíacão Dública ou orivada.

10.4. QUAL|F|CAçÃO ECONÔM|CO FtNAr,tCEtRA:

1 0.4. 1 . Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exeÍclcio social, apresentado na forma da Lei,
assinado, caÍimbado pelo contador registrado pela junta comenial. O balanço deverá ser registrado na Junta Co
mercial e ür acompanhado da CeÍlidão de Regularidade do contador - CRC emilido pela internêt na sua devida vali-
dade na dah do certame, icando nula a certidão CRC que estiver foÍa da validade. (www.crcpa.org.br) (para prois-
sionais do Estado do Pará).
10.4.2. Demonstração de indice de liquidez que deverá ser igualou superior a 1 (um), calculado e demonstrado pela
fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: lndicede Liquidez Corenb;AC:Alivo Circulante;PC: Passivo Circutante.
10.4.2.í A partir dos dados de balanço, deveÉo sercalculados os seguinbs índices como condição para a habilita-

ção:
ILC = Indice de liquidez coÍrente. com valoÍ igual ou superior a 1,00;
ILG = lndice de liquidez geral, com valoÍ igualou superior a 1,00;
IGE = Índice Grau de endividamenb, coÍn valor igualou menor a 1,00;
ONDE:

ILC = ATIVO CIRCULANTE > 1,00

PASSIVO CIRCULANTE
IGE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANÍE < 1,l)O

ATIVO TOTAL
'10.4.3. S€rão considerados aceitos como na forna da Lei o balanço patrimonial e demonstrades contábeis assim
apresentados:

10.4.3.1. Sociedades regidas pela Lei n" 6.404/76 {sociedade anônima - S/A): Balanços publicados em DiáÍio Ofcial
ou publicados em jornal de grande ciÍculação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da se-
de ou domicilio da licitante.

10.4.3.2. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenlicádo na Junta Comercialda sede ou domicilio da licihnte.
'10.4.3.3. Sociêdades por cota de responsabilidade limihda (LTDA): por fotocópia do livÍo DiáÍio, inclusive com os
Termos dê AbertuÍa e de Enceramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da lici-
tante ou em ouiro ó€ão equivalenb ou por Íotocópia do Balanço e das Demonslrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junh Comercialda sede ou domicílio da licihnte.
10.4.3.4. As empresas obrigadas a utillzar a ECD (Escrituração Contábil Digltal) a pafir de 1" de janeiro de 2008
terão a obrigatoriedade de apresentar seu balanQo contabil até o último dia do mês de junho do alo seguinte do
ano-calendá o a que se reÍra à escrituração (lnstrução Normativa n0 787, de 19 de outubro de 2007), aprêsenlando
documentação que comprove ta,situação (documento contábil de enquadramento).

Av. Joáo Pauto s/n, - Dom Aristíctês - Madtuba - Para, CNqJ: 10.299.375/00OL5A
Fone: (91) 3256-2007 ê-nail: cotsesâu@vahoo.con
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10.4.3.5. De acordo com os arts. 970 e í.'179, § ?, do Côdigo Civil (Lei r. 10,406i2002)o pequeno empresàrio
náo é obrigado à manutenção do livro diáíio e nem a elaboração do Balanço Patrimonial.
10.4.3.5.1 Considera -se pequeno emprêsádo, paÉ eíeito de aplicação do disposto nos ârts. 970 e 1.'179, dâ Lei nô

10.40612002, o empresário individual caractêíizado como microempÍesa na íorma da Lêi que auÍra íeceita bruta
anüalde até R$ 81.000,00 (oiteÍrta e um mil reais). (LC n0 123, âÍ. 68 e art. 18-4, § 1" ali. LC n' 155/2016).
10.4.3.6. CeÍtidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicialda §gdg!êjlple§a, até no
máximo de 90 (noventâ) dias anteriores à data da presente Licitação.

,I0,5. 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

1 0.5. 1 . lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.5.2. lnscrição Estadual (FlC);

10.5.3. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e compatí-
vel com o objeto contratual;
10.5.4. Cerlidão negaliva de débitos Estaduais (Tributáía e não Tdbutária);
10.5.5. Cerlidão de Débitos Negativos ltlunicipais, do domiciljo ou sede do licitante;
10.5.6. Certidão de rcgularidade para com a íazenda Federal e União (certidáo de iÍibutos federais e divida ativa da
união)com abrangênciade lodos os créditos tributâÍios federais administrados pêla RFB E PGFN;
10.5.7. Prova de regulaÍidade relativa ao FGTS, demo.slrando situação regular no cumprimento dos enca$os soci-
ais instituidos por Lei;

10.5.8. Cedidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

10,6 OUTROS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:
10.6.1. DeclaÍação de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais
que causaÍ a SESAU, a tenei.os, por si, representantes ou suce§sores.
10.6.2. Declaração dê que NÃO possui em seu quadro de pessoat empregado (s) com menos de 18 idezoito) anos
em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e menoÍes de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, saivo na
condição de aprendiz, a partirde 14 (quatoze)anos, nos termos do inciso )(Xxlll do aÍ.70, da Constituição Federal
e inciso V, art. 27, da Lei no 8666/'1993, com redação determinada pela Lei no 9.854/1999.
10.6.3. Declaração de que NÃO possui em sêu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou
Legislativo l\4unicipal exercendo íunções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou lomada de decisão,
(inciso lll, do art.9oda Leino 8666/93).

10.6.4. Declaração dê lnexisência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na fo.ma 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.()possuiemseuquadrodeempregadosumpercentualminimode5%depessoaspoíadorasdeneces,
sidades especiais, de acordo com o disposto no aí. 28, § 60, da Constitulçao do Estado do Pará (EC na 004212008,
publicada em 1 1/06/2008).

10.6.5.2. ( ) não possui em sêu quadro de empregados um percentuaÍ mínimo de 5% de pessoas ponadoras de
necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, §
6", da Constituição do Estado do Pará (EC no 00422008, 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 FederâI, Estadual, ll,,lunicipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente

certamê.

10.7. Os modelos das declaaacôes acima estão anexados neste edital. que dêverão fazêr parte do envêloDe dê hâ-

bilitacão.

'11. coNDrÇÕEs DE HABTLITAÇÃO 
=

11.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresenhdos em cópias autenlicadas pelo servidor, ou .f
copias simples, mas desde que apresentadas iunto com os oiginais para sercm autenticada por membro da eguipe 3

Av. Joào Pduto tt s/n, - D;-Arbüd.t - M"rrb" - i.,a, éup.t, to.zgg.szs/ooor-* ü
Fonê: (g1) 3256-2007 e-mait: cotsesau@/.vahoo.com !7 I, 

WM)
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de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de ópia autenlicada por tabelião de notas. Exceto as certidões em|
tidas via intemet deveÉo ser originais, ou quando esbs forem publicados em diáÍio oficial. Cópias autenticadas por

tabelião de notas não seÍão válidas como odginais para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por qual-
quer servidor, obedecendo ao aÍt. 32, da Lein" 8.666/1993.

11.2. Os documentos apresentâdos com a validade expirada acarretaráo a inabilitação do proponenb. Os documen-
tos oue não Dossuírem Drazo de validade. somente seÉo aceitos com data não excedente a 90 ínovental dias de
antecedência da data DÍeústa oaÍa aDrêsenhcão das orooostas. Exceto os atestados de capacidade têcnica que
não tem validade.

1 1 .3. Os envelooes com documentos relativos à habilitacão das licitantes não declaradas vencedoras, seÍá devolvi-
do no Drazo de 10 (dez) dias úteis. a oartir do enceramento da sessão de licihcão ou do resulhdo da intemosicão
de recurso ouando houver.

1í.4. Todos os documentos apresentados para habilihção deverão estar êm nome da licihnte, com o número do
CNPJ, devendo ser observado o seguinte:

11.4.1. Se a licitante for a nAtiz, todos os documentos deveÉo eshr em seu nome, com o respectivo número do
CNPJ;

11.4.2. Se a licitante for a !!b!, todos os documentos deveÉo estar em seu nome, com o respectivo número do
CNPJ, êxcêto aqueles que, pela prop a natureza, forem comprcvadamente emitidos apenas em nome da Ea[E;
1 1 .4.3. Se a licilante for a matÍiz e o íomecedor do bem ou prestadora dos seryiços for a flial, os documentos deve-
râo ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da íilial, simultaneamente.

11.5, NAO SERAO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇAO DE DOCUMENTO EM SUBSTI-
TUIÇÃO AOS DOCUIVENÍOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDIÍAL E SEUS ANEXOS.

,I2. DA DO

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

bilitação, sela pública e dirigida pela Pregoeira, na data, hoÉrio e local e nos termos determinados neste Edital.

1 2.2. Os envelopes devêÉo sêr enfêgues, com o documento de credenciamenlo (conforme ltêm 07 do Edital).

12.3. oeclarada a abertura da sessão pela PregoeiÍa, não mais serão admilidos 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 requisitos de habilitação, em confoÍmidade com o art. 4", inciso Vll, da Lei

no10.520, devendo osenvelopes seÍ entregues lacrados à Pregoeira e suaequipe de apoio:
'12.4. Serão abeÍtos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cuios pÍeços seÉo lidos, conÍeÍidos e
rubricados pela Prêgoeira ê pelos participanbs que o desejarem.
12.5. A PÍegoeira veifcaÉ as propostas de pÍeços recebidas, antes da abeftula da fase de lance§,

desclassiÍicando, moüvadamente, aquelas que nâo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no

Edital, que forem omissas ou apresentarem iregularidades insanáveis, Gapazes de difculhr seu julgamento, e,

ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irÍisó os, de valor zero, excessivos ou

manifestamente inexequíveis.

12.6. Pelo § 30, do art. 43, da Lei no 8666/93, é Íacultada à Comissão ou autoÍidade superior, em qualquer fase da
licitaçâo, a promoçâo de diligência desünada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusáo posterior de documento ou informação que deveda constar originariamente da proposta.

1 2.7. Quando o licitante se ausentar antes do término da ata e da sessáo, entregará à Pregoeira uma declaração de
desistência, infoÍÍnando estar ciente de qualquer fato superveniente.
12.8. Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto na sessão, seÉ convocada a
(r) licihntes (s) para analisar a documenhçâo.

13. DO CRITÉRO DE JULGAMENTO

13.1. Parajuigamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREco POR lÍEM.
,ú

Av. João Pauto tt s/n,- Dom Anstidês-Maíituba-Paíá, CNPJ:10.299.37 0001-54
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13.2. Após a abertura dos envelopes contêndo as propostas de pre@s:
13.2.1. A Pregoeira e sua equipe de apoio classiÍicarão para a fase de lances veóais o licitante autor da proposta
de menor preço do itêm em questão, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ê supeÍi-
ores em até 10% (dez por cento), clalivamente à de menor poderão fazer novos lances veúais e sucessivos, até a
proclamaçâo do venc€doÍ, conforme disposto no inciso Vlll, do artigo 40, da Lei n" 10.520n002.
13.3. Não havendo pelo menos 03 (tÉs) oÍertas nas cond,@ês definidas no subitem anterior, podeÉo os autores
das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances veÍbais e sucessivos, quaisquer que se-
jam os preços oferecidos nas suas pÍopostas escritas, conÍorme disposto no inciso lX, do art. 40, da Lei no

10.52Um02.
13.4. O empate entre dois ou mais licitante somente oconerá quando houver igualdade de preços entre as propos-

tas escrihs e quando nâo houver lances para deÍnir o desempate. Neste caso o desempate oconerá por meio de
soÍteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

13.5. Declarada enceÍrada a etapa competiliva e ordenadas às propostas, exclusivarnente pelo lipo de licitação, a
Pregoein examinará a aceihbilidade da primeira classiÍicada, decidindo motivadamente a respeito, conforme esta-
belece o inciso Xl, do art. 40, da Lei no 10.520/2002.

13.6. Constatado o abndimerÍo das exigências fxadas no Edital e seus Anexos, seÉ declarado pela PREGOEIRA
o licitante vencedor, coníorme dispôe o:nciso XV, do aÍt. 40, da Lei no '10.520/2002.

'13.7. Sendo aceitável a poposta de menor prqo por item será aberto o envelope contendo a documentação de
habilihçto do licitante, de acoÍdo com o inciso Xll, do art.41 da Leino 10.520/2002.

í3.8. Se a pÍoposh classificada em primeko luga. não foÍ aceitável ou o seu autor não atender aos .equisitos de
habilitação:
13.8.1. A Pregoeira examinaÉ a ofeÍta subsequente, na ordem de classifcação, até a apuraçâo do licihnte que

atenda a bdas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual seÉ declarado ven-
cedo., sendo-lhe adjudicado o objeto, confome inciso /Vl, do art. 4", da Lei n" 10.520/2002.
13.9. Não podeÉ haver desistência dos lances oÍeÍlados, sujeitando-se o pDponenle desistente às pênalidades

estabelecidas neste Edital.
'13.10. Da reunião, lavÍar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocoflências relevantes e que, o
final, deveá ser assinado pela Pregoeira, e licitantes presentes.
'13.11. Não será motivo de desclassilicaçâo, simples omissôes que sejam irêlevantes para o entendimento da pÍe
posta, que não venham causar prejuizo para a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos de.
mais licihntes.

14. DOS RECURSOS ADIiIINISTRAT|VOS

14.1. A abertura da fase recuasal em rclação ao resultado do certamê oconeé aÉsos prazos de regularização
fscal e/ou trabalhish.
14.2. No Ínal da sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃO, qualquer licitante credenciado podeÉ manl
festar imediata e motivadamente a intençâo de reconer, devendo desde logo expor suas ftEões em ata; quando lhe

seÉ conc€dÍdo o prazo de 03 (três) dias úteis paÍa juntar memorjal e razões do recurso por escrito, íicando os de-
mais licitantes, desde logo, inlimados para aprcsentar as contra razões, em igual númeÍo de dias, que começaáo a

corer no término do prazo do reconente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos auto§, confoÍme eshbelece
inciso Xvlll, do a.t. 40, da Lei no 10.52012002.

14.3. O acolhimento do rêcurso importaÍá a invalidação apenas dos atos insuscêtíveis de aproveitamento, de acordo

6om o estâbêlecido no inciso XIX do art. 40, da Lei no 10.52012002.

14.4. A pelição podeÉ ser feita na pópria sessão de recebimento e, se onl, será reduzida a termo em ah.
14.5, O recurso deveÉ ser dirigido à autoíidade que profedu a decisão, no prazo de 03 dias úteis a contar da inti-

maÉo do ato ou da lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de eÍetivo expediente na Secretada lvunici- ó
pal;e Saúde de Marituba - PA na GeÉncia de Licitaçôes e Contratos, no horário da; th ás 14h dê segunda a sex- i
tajeira, concedido o mesmo prízo paÉ aos demais licihntes que poderão impugná-lo; , / lõ
14.5.'1. DeveÍá juntamente com o recurso, entÍegar em midia assinado digihlmente no CD. V d

er. Loao p.uto@.2g9gtgoo6-so q
Fonê: (91) 3256-2Ur7 einait: c,,tsê§g]ua)vaho,.com ) ^-@,
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14.6. Após decididos os ÍecuÍsos e constatada a rêgularidade dos atos pmcedimentais, a autoridade competente

adjudicará o objeto ao (s) licitante (s)vencedor (es), conforme inciso XXl, do ad. 4", da Lei no 10.520/2002.

t5. DOS RECURSOS E FINANCEIROS

15.1. A despesa com a aquishão dos iterxs de que lrah o objeb, mediante a emissâo de nota de empenho, coÍrerá
a conla do elemenlo oÍçamentáÍio, coníorne dol4áo oçaÍnefltáÍia abaixo.

Exsrcício Financeiro: 20í8

Ficha:í187
Fonte de recurso:0.1.29 -Íransíerências de Recursos do SUS

ClassiÍcação lnstitrcional: 02.03.03 - Fundo Municipalde Saúde - FMS
Funcional PÍogÍamática: 10.301.mM.2090.0000 - Manutenção do Prog. de Saude Bucál - PSB
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateÍial PeÍmanente

Flcha;90'l
Fonte de recurso: 0.1.29 - TransfeÉncias de RecuEos do SUS
ClassiÍicaçào lnstitucionali 02,03.03-Fundo [4unicipal de Saúde- F[rS
Funcional Programálicar 10.302.0050.2094.0000 - [,]édia e Alta Complexidade / Centro Esp€cial Odontológico -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateÍial PeÍmanente

Ficha;8í8
Fonte de recul§o: 0.1.41 - Transferências de Convênios da União para o SUS
Classiicação lnstitucional: 02.03.03 - Fundo lvlunicipalde Saúde- FIIS
Funcional Programática: 10.331 .0004.2087.0000 - lvanutençâo da Atenção Báslca PAB/FIXO
NatuÍeza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e lllaterial Permanente

16, DA EDA

16.1. A adjudicaçâo do objêlo do presente cetume seÉ viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recuÍso.
16.2. A homologação da licitaçâo é de responsabilidade da auto dade competente/Ordenador de Despesas da Se-
cretaria lrlunicipal de Saúde e só poderâ ser realizada depois da adjudicaçâo do obieto à proponente vencedora
pela Pregoeira.

16.3. Ouando houveÍ Í€curso e a Pregoeira manliver sua dêcisão, devêrá ser submêüdo à autoridadê competên-
teiordenador de Despes6 da Secretaria Municipal de Saúde, parâ decjdir acerca dos ato! da Pregoeira, opinando
pela adjudicasão e hoÍIplog4ão, ou acolhimento do ÍecuÍso.

I7. OA PROPOSTA CONSOLIDAOA

A proposta vencedora so selá adjudicada/homologada, quando a (s)licitante (s)vencedora apresentarà Pregoeira a
proposta consolidada,

de/PA no hoÉrio das 08hs ás 14hs de seaunda a sexta-fêira. beÍn como deverá ênviaÍ oara o ê.mail: col
sesau(Oyahoo.com íassinada manual ou dioitalÍnente)- Caso não cumpÍa essê pedodo estaÉ artomáicâmente
desclassiícada, sendo convocada a empÍesa com oÍêÍla subsequente.

ú
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18.1. A contatação em tela seÉ formalizada em Contrato AdministÍativo, estabelecendo em suas cláusulas todas
as condiçôes, obdgaÉes e responsâbilidades entre as paÍtes, em confoÍmidade com o Edital de licitaçáo, do Termo
de RefeÉnda e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.
18.2. 0 momento de contmtação seÉ um áo unilaterâl do órgão contratante, e será defnido coníoÍme critéÍios es-
tabelecidos neste edital.

I9 DA ASSII{ATURÂ DO CONIRATO

19.1. Homologada a licitação, §erá íormalizado o contrato dentro do quantitativo estabelecido no termo de
rêêÍência, conÍorme Anexo I, com o licitante pÍimeiro classiÍcado para o item.
'19.2. A Secretaria Municipal de Saúde corvocaÉ formalmente o (os) Íomêcedor (es), no prazo de 05 (cinco)dias
úteis, para assinafura do contrato, infomando local e hora.

19.3. O contrato a ser fÍmado, na forma da minuta anexa a este Edital - Anexo Vll, terá a vigência conforme
determinado em cada solicitação emitida pela secretaria requerente.
19.3.1. A emDresa (s) vencedora ís) deverá também assinar o contrato de íorma diqital. sendo obrioatôrio de acordo
com a Resolucão no 11.s3s/TCL,LPA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura Íisica.
19.4. Como condição para celebração do Conlrato, o licitante vencedor (ÀIE ou EPP) deverá apresentar a
comprovação de regularização Íeferente documentaçâo de regularidade Íiscal e/ou trabalhista, na forma do art. 40,

do Decreto Federal no 8.538/2015.
'l 9.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condiçáo acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar
justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no
art. 87, da Lei no 8.666/ 1993, §endo facultado à administração pública convocar os licitantes remanes@ntes, na
ordem de classiÍcação, ou re\,/ogar a licitação.

19.6. O pÍesente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, faÉo paúe integrante do
Conúato a ser Írmado, independentemente de transcrição.

20 DA E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão exercidos pela Secretaria lrunicipal Saúde atra-
vés de servidor previamenle designado, cujas atribuiçoes estiio estabelecidas na lrinuta de Contrato - ANEXo Vll,
parte integrante desle Edital.

21 DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:

Sem prejuizo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os cedames licitatódos, as obrigações inerentes
à Contratâda enconkam se previstas na l\,4inuta de ConÍato Anexo Vll, parte integrante deste Edital.

22 DAS OB ÓEs DA CoNTRATANTÊ:

Alêm das normas prêsentes no diploma lêgal reierente à matéria de licitações e conlÉtos, as demais obdga@es da
contratanle encontram-se previstas na Minuta de Contrato -Anexo Vll, parte integÍante deste Edital.

23 DA§ CONOIçÓES DE PAGAMENTO:

Além das normas presentes no diploma legal reíerente à matéria de licitaçóes e conlratos, as demais obrigações da
contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato -Anexo Vll, paÍe integrante deste Edilal.

23.1. O pagamento será efetuado em até a 30 itrinta)dias, contados da data da entrega dos maleriais, mediantê a

apresentação da nota fiscal devidamente cerliÍcada pelo seÍvidorcompetente;

Av. JoâoPaulo s/n,- Dom Aíisüdes- tlaituba- Para, CNPJ:10.299-37 0001-58
Fone: (91) 325EmOt e-mait: 9.d9É2!@y9b99c9p
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23.2. A nota iscaliíatura dêvêrá ser emitida pela pópria CONTMTADA, obrigatoriamente com o número de inscri-

çao no CNPJ apresentado nos documenbs de habilitação e das propostas, não se admitindo notas Íscais/Íaturas

com outros CNPJ, mesmo aqueles de íliais ou da matriz;

23.3. O pagamento seÉ creditado em favor da contratada, através de odem bancária, contra qualquer banco indi-

cado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da Gonta coflente em
que deverá ser eÍelivado o qédib.
23.4. Havendo ero na apresentação da nota fscalou dos documêntos pertinentes à contÍatação ou, ainda, circuns-
tância que imp€ça a liquida@ da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do
impedimênb;
23.5. Nenhum pagamento seÉ efetuado a EmpÍesa Contrabda s€ a mesma não estiver em dias com suas regulari-
dades Íscal e trabalhista.
23.6. Pela p€Ífeita e complexa execuçáo do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE procedeÉ o pagamento dos
Íomecimentos eÍetjvamente realizados e recebidos, única e exclusivamentê áravés de ordem bancá a depositada
em Conta CorTente da CONTRATADA.

23.7. A CoNTRATADA apr6entará a CONTRATANÍE até o último dia útil do mês, nota liscal dos itens fomecidos,

acompanhados de uma cópia da Ordem de Sêrviço emitida pela CONTMTANTE e devidamente atestada quanto à
recepçâo dos itefls Íornecidos pelas fscais do cont€to.
23-8. Juntamente com as notas Íscais, a empresa CONTMTADA deveÉ entegar na SESAU, um rêlatório de pe-

ças subs{tuidas e a Íelaçáo produtos íomecidos abavês de uma ordem de seNiço assinada pelas fscais do contra-

to.

23.9. O pagamento seÉ eíetuado em até 30 (tÍinta) dias do mês subsequente ao do íomecimento dos produtos,

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

23.10. Serão retidos na íonte, quando dos pagamentos, osseus tributos.
23.'1'1. O pagamento mensal somente seÉ eÍetuado, após a aprovação da regulaÍidade da CONTMTADA junto ao
INSS e FGTS.

24 DAS ADMItIISTRATIVAS:

24.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por íraudar a execução de§e inclusive quanto à subcontrata-

çã0, a AdministÍação podera, desde que garantida à defesa prévia, aplicar ao CONTMÍADo as seguintes sanções

elencadas no art.87 incisos l,ll, llle lVda Lêino 8666/93:

24.1.'1. Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTMTADO sobre o descumprimento do

contrato e outras obrigações assumidas, e a determinaÉo da adoção das necessáÍias medidas de corrcção;

24. 1 .2. lrulta, obseNados os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o tÍjgésimo dia de alíaso, sobre o valor dos item solicitados e não

entregues;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigaÉes con-

tatuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no mso de atraso superior a 30
(trinta) dia§, ou enlrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fota das espedfcaÉes contÍatada§;

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

lvlunicipal por prazo não supeÍior a 02 (dois anos) nos termos do inciso lll do art. 87 da Lei no 8.666/93.

24.1.4. Declaração de inidoneidade para licibr ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem o§

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

dade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTMTADO ressarcir a Administração Pública

lrunicipal pelos prejuizos resultantes de sua ação ou omissão.

25 DAS PENALIDADES
-6
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Os licihntes, paÍticipantes deste certame, quando convocado dentÍo do prazo de validade da sua proposta, náo

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresenhr documenhção falsa exigida paÍa o certame, ensejar o rctar-
damento da execuÉo dê seu objêto, nâo mantiver a proposla, falhar ou faudar na execuçáo do contrato, compor-
tar-se de modo inidôneo ou cometer íÍaude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Eíados, Distri-

to Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem pÍejuizo das mulhs previstas em edihl e no con-
trato e das demais cominaçoes legais, conforme o disposto no art. f, da Lei n" 10.520/2002.

26 DA Ê

26.1. A autoridade competente para homologar este certame podeÉ revogar a licihção em face de razões de
lnteresse Público, deÍivado de fato supeÍveniente devidamente comprovado, pertinente e suÍciente para justificar tal
condub, devendo anulâla por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escÍito e
Íundamentado, conÍorme art. 49, da Lein" 8666/93.
26.2. A anulaçáo do pÍocedimento licitaúrio induz ao dos contratos odundo deste Pregâo, conlorme art. 49, §2" da
Lei n" 8666/93.

26.3. Os licitantes não teÉo direito a indenizaçâo êm decorência da anulação do procedimento licitatório,

ressalvado o direito do fomecedor de boa-fê de ser.essarcido p€los encargos que liver suportado no cumprimento
do Contrato e das condições deste Edital, conforme art. 49,.§1', da Lei n' 8666/93.

26.4. No caso de desíazimento de processo licitatóÍio, fcá assegurado o direito ao contradiório e à ampla defesa,

conforme art.49, § 30, da Lein'8666/93.

27 DAS DISPOS Ft AtS

l
27.'1. Os licitantes são responsáveis pela fdelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados

em qualquer f6e da licitaçáo.

27.2. Das Íeuniões de abertura ê julgamênto da Habilitação e Propostas, lavrar-se as atas circunstanciadas, assi-

nada pela Pregoeira e sua equipe de apoio e licitantes presentes.

27.3. No interesse da administração, sem que caiba aos paíicipantes qualquer reclamaÉo ou indenização, poderá

ser
a)Adiada a dahda abertura de§ta licitaçãoi
b) Alteradas as condi6es do edital, com ixação do novo prirzo pafti sua realização.

27.4. A participa@ neste Pregão implicaÉ aceihçáo integral e iÍetratável das norm6 do edital, bem como na ob-

servância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

27.5. A Contratada Ícará .esponsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao Patrimônio da Se-

cretaria Municipal de Saúde de lt arituba/PA, Íêparando às suas custas os mesmos, durante a execuçâo do conta-
to, sêm quê lhê caiba nenhuma indenizaÇão por pártê destâ.

27.6. É facultada à PÍegoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer Íase da licitação, promover diligência deíjnada
a esclarecÊr ou complementar instÍuÇão do processo, vedada a inclusâo posteÍior de documento ou informação que

deveriam constar no ato da sessão pública.

27.7. A ContÍatada licará responsável por quaisquer danos que venha a causara terceiros ou ao PatÍimônio da Se-

cretaria Municipal de Saúde de lrarituba/Pa, reparando às suas custas os mesmos, duranb a execução do contrato,

sem que lhe caiba nenhuma indenização por paÍte desta.

27.8, Caso a dab prevista panâ rcalizaçâo deste certame seja declarada feÍiado ou ponto facultativo, e não havendo

retificação de convocaçáo, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primêiro dia útil subsequênte, no mesmo local

e hora previsbs.

27.9. Fica eleito o Foro da comarca do lvlunicipio de MaÍitüba - PA, com

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este

lrato.

renúncia expressa de qualquer outro, por

Edital, ou questôes judiciais do Íululo con'
ú

Av. Joáo Paulo I s/n, - Dom Aristiclês - tlaíituba - Paftá, CNPJ: 1O.299.375/OOO1-58
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Os casos omissos serão solucionados direhmente pela Pregoeira, observados os preceitos de dirêito público e as
disposiçôes das Leis que regem a matéÍia.

Marituba - PA, 14 dejunho de 2018.

29 DOS AI,|EXOS:

São partes integrantes deste Edital independente da transc ção os seguintes anexos:

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III- DECLAMCÃO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO IV- DECLAMÇÀO OUE CUMPRÉ OS REOUISITOS DA HABILITAÇÂO
ANEXO V- DECLAMÇAO DE ENoUADRAI\TENTO COMO NlE, EPP e MEI;
ANEXO VI- MODELO DAS DEIVAIS DÊCLAMÇOES
ANEXOVII -MINUTA DO CONTRATO

s,,on"viil/i â" s0,."
PÍegoeiÍa .,i..rta So\\t

gr6one iript p, r'I

PÍÉnot '

Helen Lucy'1,4{ÍlddsGwjrrães Bego!.
Secretária l\runicipal de Saúde de [.,1aÍjtuba/P,ÀJFundo 

f{{fitcrÉÉfg$SaUUe 
Oe tttaritula.

;;t:ü-§,s)tr

Av. João Paulo sh,- Dom Aristides - artfirba - Par:á, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256- 07 ê-mail: cptsesau@vahoo.com

Helen

28 DOS CASOS OiillSSOS:
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ú

Av. João Paulo s/n,- Dom Aisticlês- Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-m07 a-nail: cplsesaut@vahoo.com

E'ÍÀDO DC' PAAÁ
PREF'IÍURA MUÍIIICIPÁ' OC MÂRIÍUOÀ

SC'iEÍARIA MUNICIPÀL DE SÀÚD'

ÍERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OB'ETO:
o pÉente TeÍmo dê R.ef€rência tem por obJeto á Aqristaão d. Hrterlal
Pêrmãtrqntê In.tMêrtár odontológicô, pâc ãEender ã5 õ@ssidades dà
atenção Especidllzáda, Arênç5o BÉsic e ljbôratórto RêgDnat de póte* Denrána ,
Dêlo Deriodo dê 12 (doze) h6s.
2 - DÂ JÚSlIFIc]ÀTnlÂ,
Tendo êm visE a @ntínuô hp'éhênraçÊo das eqúipes sáúdê Bucôr na êstrarégiã
Sàúde da FamÍlià com vistas ã ampl,ãçáo do â.ê*ô âos sêrvtços , âsim oúô â
substituiçâo dequlpamÉnros qúe se âpresentãm inseNívêi,or depÉdação peto
desgâste €m dêorrên.iâ dô us ê do têmpo , ta! âquisiçio é necêssária pã.à
garantir a continurdôde, o qualificação .lo seÍviço ê prê§tação do atêÍrdtmento
prevertlvor cúrativo, ciúrgico ê reabrlitàdôr @m protses Centàrias emovíveis
@nvencionais dos tipos prótese total mandibutâr. pótee totat maxtta. ê pót*e
fxâ, com ínêlidâdê reabllltádorà / dessô forma gàrantindo o cuidâdo é âtênção
integral ãoE indivíduos e suôs fôúíliõs em retêção á Saúde Éuc.t no n4unlcipio de

3. DAS ESPECIFTCAçõES TÉCNItAS E QUAIITIDADES
As Especifi.açôe§ Técnic.s e os quantitàtivo§ são àquetes colitdos nô Anêxo de§re
Termo de Rêftrên.lã-
4 - DA PROPOSÍA DE PíIEçOS

4,1 - A.'*criçãc do materlal dêveÉ sêr pela Dr.Éminrçio comum
B.Últ lE (DCB) ou Dênomlnação Conun tnrêm..ion.t (DCr)

4.2 - a prcpctã dê pEço devêÉ vir a@mpanhãda .ios sêq!:ntês docamêntos, sob
penã de dês.lâsslfi eçâo:

4.2-1. Certifkádô de Eoa6 Práti.âÉ dê fâbricâçáoê @rt otê por
llnhã .rê Prcdução/PÍoduto+ .mitido p€tà agêrctà N..ionrt d. vtattân.t.
sEnltáriã - Ât{VlSA, devrdànênte pubn@dô nà rmprênsâ ufi.iat ê.ôm pÉá dê
valldàdê vigênte. Sê.ão a.êitôs do@meôtos da rntêrnêt o:sdê de que têgivêt e
attrallzados/ preferêndalheôte indi€ndô, grirando ou dec.rtando o númerc de
Item ã que sê refêrê;

4.2.2. No .a4o de prodlEo rmponâdo, .teverá sêr ôprêsenrâdô râmtém,
o Certifi@do dê Boas i:riitl.a§ dê Fabrlcàç5o ê contrôle, ênitidô pêlâ âutoridade
Santiáriâ do Pa,s de Í19êm/ ôu rãudo de lnspeção êr.ido pêta ôuto.ldade

4.2,3. Regislô do(s) pEduto(s) no Ministério d,i sâúde, bêh como à
$Ícltâçáo dê sua rdi;idaçâô dêntro do prazo previsto êm têi ou CertiÍedo de
ls€nção dê Registrc, conformê o câso, Dêvêrá sêr apresenGdê óplâ lêgívêl da

"fr@'' ,t

OM
") rM;
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publicàçáo no DIÁRIO OÊtCtAL, prêfêrenciatmeóte ndtc.ndô, grirando ou
destacêndô o número do item a qué se rêfêrê.

5 - oo PR ZO, LOCÂL É CONOTçó€S ?ÂÀ^ O FORX€CrXE,1TO
5,1. Os prodútos.leverãô sêr enrregues no pra2o máximô de 05 (ônco) !as

após a .omprovaçáô d. recebimênto dà Nota de EÍp€nho e altorizaçáo pdrd
fornecimênro emltidô perà Secretaria í,4uíi.ipât d€ Saúóê;O l.'ri de enrrega será ôô
prédio sede da Se.rêt.riê !tuni.ipat dÊ Sôüde, Almoxôrifãd. aenrrat e pàrimóniô,
ô.exo ao cenhô de Diaanósri.o, sitô à Ruà loàÕ PautÕ II, Bãrrro Dom aísndes,
p.óx mo à Cámarê l.luniooal de Vereadorês de Maritubô.

s.2. o Horáriô de re.êbrm-ênto dôs liens sotrcrrados sera de th ês 14h, se.do
de responsabi[dêde ex.lÚsrvô da Contratada todôs as despe!:s rcíerente ao rrpr.i
c.rgà de desGrgã até o )carde.rmazenômenro,

5.3 O trên5pode do màterià peínanente eqlipâmênro odóntoóg co deverá
ser rerto deriro do .rrqldo pôrê ôs prod!tos, e devrdámentê pr legtdos ,

5..1. o têtto e demais êrLqêncids tegôis preMsras pa-r êmbâtâqêm deveú
esiar em .onformrdàde clm ô leqislaçào vrqênte do iírn stéro ,à saúd€ e cód qô dc
Dêfesa do consumrdôr;

5.5. Os dadôs con-§ta.tcs na idenlilicação dà embôlôgeó de rra.sporte no que
se refere ê lotê, fêbncação, nome dô prcduto, qua.l,-ôtivo, etc,, deverá
corresponder ao .onteúdô interno da mcsmô, ou selâ, às emb_ aqêns orimáras ê de

5-6. Em càsô dê dêvoluçàô dó óáterlàl por êsta. em desô.ôrdo coh .s
espêcificações do Édital, todas à§ despesôs serâo atribuidã§ à .Ípresa vencedoÍa.

5.7, A subsUtuieão do marêÍia! devotvido deveré sê. êfêtuada ihedi.t ô.nte
oú .tê á.o.do con . prâuo €st.t êtê.ido refêrêíte . <.da .ô5o, àpós
re.eb mento de n.rificaçãô àssinadã petô r€spo.eável i^etô dentficôçâo do

5.8. A i{OrÂ IISCAL devêrá constôr: ôoôe do haterrt, nôme cómêr(át e
nome de m.rcã do Êr..Júio torne.ido e âOresentêção, vàtôr !r-.ári. ê vator totat. As
informaçôes deverãô êsrar d spostô. lôdô a tado, p:oduro ô proúlro, de modô ê
tac litôr à cônferênciô.

s,9. A se.retôia,.1!nrpàl de sàúde resêrva-re o d,r,_ito de estôbelecer o
praro minmo de 24 (vhre e quayo) horas,.onrôdo. dô lar. de receb me.rô
provrsôno, parõ fins de 2certà!àô e recebrmcnro deriniivôs d! ttensi para que seja
venncàdâ minlcosamenie, a conform dàde dos bens re.ebtdos com as
especlÍlcaçóes constàniês do Ed tal e dà proposra.

6. OOS OOCUIriENTOS ITEFERE TE i HABILTÍAçAO

6.1.O envelôpe .ontêndô a dôcuft,entação reanva ã hôâlrtâção i!rid'cãi
técnlca, ecoôômicà finênce rà e ri§càr, devérá contêÍ

4*



ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA M U NICIPAL DE SAÚ DE/FUNDO I\,1UN ICIPAL - SESAU

GERÊNCA DE LICITAçÕES E CONÍRATOs

E raooooP eÁ
PRÉfIÍIUN MU }CIPÁI D€ It'Af,IÍUÚI

sEtREt^tlÀ MutatoPÀL D! s^Úo€

6,1,1,Deciárâçãô do prôponent€, de quê nâo pêsê .ontrâ sl declaÉção de
inidonêldâde, expedidõ por ór9ão da Ádminletrôçãô Púbit:a de qualquêr esferã
do Goveúo, (em ílnção do dirposto no.rt.97), cujo úodelo 5.ráa.exo áo

6.1.2. Oeclárãqãô do p.opo.ente, àfimando n vsâ(idódê do5 do.lmentos
apEsêntados; a súieido aos term6 do Íuturc êditàl I o .unprimento do
disposto no ind$ xxxttt do rn. 70 dô constituição Fed.ràt, pôdendo uriliza.-
se do modêlo ô sêr anexado ao Editál,

6,1,3, Ato @nstitutivo, estàtuto ou contrãto sô.ial em vigor, dêvidamênte
regisirado e ãcompônhado no <aso de socredades por a.,ões, dos documentôs
de eleiçâo de sêus átuai§ adminirtradorês;

not : Os documeítos êó àpruço devérão êstar a«1opônhôdo. dà úrtimâ
âlte6ção oú dà cons,dâçào rêspectiva.

6.1.4. Píovà oe regula.ldêde paÉ om a Fa2ên.ra fê.ÍeÉ|, m€diaõte à
àpresentâção de cê.tidão conjuntô Negativê de oébit4 . Relâtivos à Írilutos
FedêÉis e à Dividã Âtiva dê União. êxpedlda pêlà secretãriâ dõ Receita

6.1.5.P.ova dr requiâíidadê coo ã Fâzenda Ertàdual, mêdianie a
àpresentàçro de certidão dê Regulôadade Fircal/ expêórda pela sêcretâria d€
Estádo da Fazendã, do domrcilio ou seóe da proponentê, oú ourô equivalê.te,
na loma dã Lêi;

6.!-6.P.ova d. regula.idâde pàra com â aa2enda ,.luni.ipal, mediante a
apresentâçâo de certidão Negàtrvâ de Ébito5 êm Gerái, dô doúicilro ou -de
do proponêntê, ôu ôut.ô equ,vâle.re, nê Íormô da leii

6.1,7, Provã de regulàrrd.dê relàtiva à 9€9urldãôe socià|, medlante a
ôpresentação de certidêo Negarivê de oébltos c"m INss, ou outrd
equrvôlente, nà forfra d. lei, demonshàndo situação .etular no cumprime.to
dos êncêrgos so.iâ,r insntuidG por lêij

6.r.4. P.ovà .É rêgulaídàdê com o Fun(ro de Gàiantia por lempo de
Sêruiço, medidnte r apEent.ção de Cert,ficôdo de Ri.,ulàridade Fiscal .m
FGTS, ou ôltro eqü,valente, n. Íomã dà !ei, demoô§t"rndo sit!.ção regulàr
no cumprrmêntó dôs €ncàrgos sociais instituídos por lêi;

6.r.9. Àlvará de Lcênça sanitária o! alvarl de Locálização ê
Éuncio.amento pôra os lorneclrne.tos pertinêntês ôo objelo dá licitôção,
êmitido pêio órqão cômp.tentê dá P.efeit!.a do .omicíio ou sede dÕ
póponeôtê, comorova.do ô âdmissão do erercicio dà àúvidade, com vàlrdàde
pàÉ o exercíció ú. 2017;

ó,1.r0.Autorizôção de Fu.cionâmênto dltldô pelô agênciâ Nàcional de
vjliláncia sâniÉriâ axvlsÂ. com o prazô dê valÉade vigente;

6.1.r1.Ce^rdêô negativa dê Íôrên.ia ou.oncc,data exPêdida pelo
dístribuido. da sede dê Dessoà iuridicô

6.2, Os documehiôs íêcessárros à habilitação do prcponênte pôdê.ão ser
àpresêntádôs êô oriornal, pór quálquer prGesso d. cópiá auiêniicada Por .ãnór'o
competênte ou por *tul.,ôr da adminEtrôção ou publ@!ão ],n ó.q6i, de imp.ensã
onciôI. será a.êit someflte cópia lêgiver, nôo eêndo àceito ,jo.umento cljà dàtô
estêja rasuràdà, fàcultado .ô Preqoeiro, a quâlquêr tênpo, se ôssim entender

ú

Av. Joào Paulo Il a/n, - Dom Adslides - ,raíítlrbe - P.tá, CNPJ: 1O.2!N.375/@O1-58
Fone: (91) 3256-m07 e-nait: CD!q9594@yZL-É9D &)M
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nêcessárlo, em ca§o de cópia aurendcâda ou plbl,cáção em órqão ôll.iôr, exiqrr o
resp€ctlvo original p/ confêrência.

6,3.os documentos €mitidos em tinguã estrangetradeverão sêr êntrêguês
acompânhâdos da tra.tuçâo parê lingua po.tuguesa efêtuâdâ por TÉduro.
llrramentado e também devidãmênt€ consutartzâdôs ou registrados nô Càrtorlo de
Títu,os e Documentos,

6.4.Sob penô .le inâbilitação, todos ôs docuhêntos soticatados parà habifiràção
deveráo eslar em nome do proponeote €, prêferenciôtmente, com núm€ro .to CNPJ
ou outro êquivàlente, aém do endereço respectlvo, sendo dtspeosEdos dessà
preferenciàlldadê âquêles documêntos que, peta própía naturezâ,
comprovãdâmênte, foreh emrtldos com ê ausêncla dêsras informâções, devido à
fo.mà ou padronização do ór9ão emissor.

6.5. Será fôcultado ao Pregoêlro, solicitôr das propônentes, êsclarecirnento§
com relâçâo acs documentos aprêsentados, bem como promover dtligências ou
soliclt.r pareceres técnicos clestinâdos a esclàÍ€cêr a instru§âo do proc€sso,
incluslvê, se julgar necessá.1o, po.le.á solicitar a âpresentaçâo de AMOSÍRÁ de item
cotadot êm sua êmbôlagem orlginal, devldâmeote identlficâda, devêndo ser atendidâ
no prazo d€ 48 (quarentâ e oito) horâs

6,6, Nâo serão aceitos protocôlos de êntrêga o! protocolos dê sollcitação d€
documêntô em súbstltuição aos documenios ô serem requêriclos no Edital e, êm
nenhum casô §erá concêdido prazo 9âra àp.esentação de documentos dê habititâção
que não tiverêm slOo protocolizàdor no envelopê rêspectivo, sâlvo erigêncià do
Pregoei.o na sessão própria, bem como nâo será pêrmitida do.umeôtação
rncompleta ou quaisquer outras formôs de comprovação que não sêJâm as exlgidas
no Edilal, excêto ãs que tiverEm ampâro lêEà1.

6.7.Dôc!m€ntos apresentadoÉ com ê vàlldade eipirâda, acarretarâo â
inabilitãção da proponentê.

7 - oas oBRTGAçôIs DA cot{ÍRAÍaDA
7.1. Efetuar êntrega dos mêterlais em perf€ltas condições, no prazo e local

prêterltàmentê indicãdos, em estrita observáncia das especificêçõê§ deste Íerrno de
Referência e da propostâ, acornpanhado dê rcspêcriva Nota Fiscat, constando
detâlhâdamente as espectflcações ;

7.2, Executar diretâmente o fornecimento/ sem
responsabilidade ou subcontratâção;

7.3. CurÍprií o prâzo .le ênt.ega;
7.4. Responsabilizarse pelos ví.ios e danos dêcorrentes de produtos êm

dêsàcôrdo com o Étâbêlecido nê§tê Termo, em consonância aind. com os Art§. 12/
13,, 17 e 27 do Código de Defês do Consumidor, Lêl No a.o7al1990;

7.5. Sê após .€cebim€nto defhitlvo do produto for identlficâdo a19úm
desâcordo com o êspêciÍicâdo.o Anero deste Termo, o prazo pará substituição do
rêferldo ltem será de acordo com o prazo êstabei€cldo parâ cadà caso;

7.6. lnfoma. nome, número de telefone ê e-màil do rêsponsável pelo
atendimênto das solicitãçôês dêstó secretãria, bêm côho pârâ qualq\rêr
evênrualldad€ que 5e ffzêr nêcessárla nâ vigência do fo.necimento;

7.7, Ar.ar con todos os encárgos decorrentes dâ presente àqúislção,
esPecialmente o§ rêfêrentes à pessoá|, frêtês, taxãs, seguros, êncargos socials e

§s)*
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Írôbalhistas e demõis despesês qúe se fizerem necessárias à eíeUva entrêgâ dos

7.4, Dispo. dos meios de trânspo.tes necêssários pêrô â devida entregê dos
materiâis nos prazos, locâis ê horáriô €stabelecidos n€ste insrrumêntoj

7,9 ResponsâbilizaÊse por dânos pessoais e Ínateriais, decorrentes de doio ou
.ulpa po. paíte de seus êóp.êsôdos e/ou prepostos)

7.10, Ressarci. os evcntuais preiuízos causados à Contratànte ê/ou a
iercêiios, provocados por inericiêncÍa ôu irregularidâdes cometidas nâ exêcução das
obrigaçôes assumidas;

7.11. comunicar à Administraçào, no prêzo máximo de 24 (vinte e quaÚo)
horê5 que ônte.êde à datâ dâ entrega, os motivos que impossibilitefr ô cumprimento
do p'ôro Drer'isto, Lon a dev'dd comprovóção;

7.12- Responsâbilizãr-se pelã idoneldade e p€lo comportamento de seus
empregados, prêpostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prej!rízos que
sÊlam côusádos a cônrrâta-tê oJ á rer.e:ros;

7.13. Não pêrmitir â utilização de quajquer trabalho do mênor de dezêssêis
anos, exceto na condição dê aprendlz pôra os mãiores de quatorze
pe.mitir a utilizãção do trãbalho do mênor de dêzoito ânos êm trabalho noturno,
Pe.igoso ou insalubre;

A. DÂS OgRIGAçôES DA CONíRATANÍE

8.1. Pe.mitir a Contrâtãda o ace§so ôo local de enrrêga dos produtos,
colaborando para as opêrações de ent.ega e rêtiradã dos produtos §ollcitados
obseruadâs âs normas de segurançai

8.2. Receber provisiorãmente os mareriais permanente equipamento
odôntológico , mediânte .êgulãr aturição dê dispônibilizando Locâ1, daiâ e horário,

8.3. Acompanhar ê flsca,lzâr ô cumprlrnento das obrigações da Conlratêda,
êtravés de §ervidor especialmente deslgnado, lrem como atestar na Notà
Fl§câl/Faturê a efetiva êntregã do oblêto cohtrãlãdo ê seu aceite;

4.4. Inlormêr a Contratâdâ sôbre qualquer irrêqularidade aprêsênlãda no
fornec mên!o dos materiais solicrladosl

a,5. Êfetuar o devido ernpenho dê despesa, ga.antindo o Pagamento das
obrlgãçôês ássumidas,

a.6. Ef€tuar o pê9ámenlo dâs Aq!isiçôês âpós Tarrno de Aceite Oeflnitivo e de
acordo com âs condiçõês àcordãdês enffe âs pàrtês, no prazo dê 30 (trlntê) dias
contados dã dâta de êtesto do receblmênto definitivoj

A CONÍRATANTE direitô de rejeitar, no todo ou em parte, produto.
entreques cujos materiais venham ã apresentarde vícios {def€itos), oú aindê, que
não ate.dam as especiÍicôções constaotes do Edital o! da propostê comerciai/
cabendo à CONÍMTADA suê substituição nos Termos do p.esente instrlmento, sob
Pena de multa por aüa§o e/ou §lspensão do contrato, sem prejuÍzo a outras
pênalidàdes apll€ávêis.

09. DÀS sANçôES

Av- Joào Pauto ll s/n,- Don Aíistidee- antuba- Paná, CNPJ: 10.299.375/0001
Fon ê : (91 ) 3256-2007 e-ma i t: çd_ê9§Z!@êL99É9L
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Av. João Paulo ll s/n, - Dom Ati§ticle§ - lradtuha - Para, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fonê: (91) 3256-2(n7 aanaíl: ppbÉZg!@ehggÊ94

ESIADO DO PARÁ
PREFÉITURÀ MUNI'IPAL DE MARIÍUBÂ

SECRETAiIÂ MUNICIPAL DE SAÚOE

Pelo descumprimeôto total o! pã.ciat dás condiçôes previsras na p.oposra ou
ío contrâto, ã Secrelaria PILrnic pal de Saúdê de Ma.ttuba podêrá:

9,1- aplic.r à adjudicatárià ou conrÊtada âs sânções previstas no art. a7, dâ
Lel 8.666/93, sem prejuizo dê.esponsab,lidade civit e penatcabívets;

9.2. Flca €stabe ecido o seguintê percenrual de mltra de10o/ô (de? por ceõto)
sob.e o valor totâl do con$ato, pêrã os casos de atràso, sem a devióa lusrificôtiva;
após acêitação pela Secreláriâ tvlunicipat de Sàúde, inexecução o! d;sisiênciã dá

9.3- O recolhimento destê mutta sêrá feito diretamente êm contê a s€r
disponib;lizada pelo Municípto de Mêritubê, qârêntido o direito ão contrãdirório, eh
até 5 (cinco) diàs úrêis de seu rêcebimento proto.otado, sem projuj2ô das demais
sanções lêqais ô serem estâbetêctdas nô Editê1.

10, oo cRrÍÉRro DE AVALIAçÃo oÂs pRoposÍas

O Cílério de avaliaçâo das propostas será dado pero tipo MENOR pREçO.

11. DA VIGÊflCIA DO CONTRATO
O Prazo dê viqência do contrâto será de 12 (doze) meses contâdÕs â pârti. dã

dâta de sua assinàlLrra e poderá sêr prorrogadô nos terôos do Art.57 da Lêi
8.666/93 ê ãtê,a(oes posteriores. CorrJdo,. puD.ca!ào oo reÍendo ê!r,atô nã
I-p,e.sa Ofc,êr 1os rermos do Art 6r, Parágra.o ún,Lo oâ le de L.têçdês, 5e'ó
condiçâo indispensável para sua eflcácia.

I2. DÂ FUNDAMENTAçÃO (EGAL

Po.têria§ n"204 GM/MS, de 3L/o1/2oo7, port. nô 1.645IGN4/MS de Otl10/2015 e
portãriê no 2484/GM/l4S de 2t/10/2077, e portarta no 1s99/cM/MS de O2l10/2015
. ei 8666/93, 10520/02.

13. DI§POSIçõES GERAIS
13,1, Poderãô participar do P.ocedimento Licitatório

â) empresas do râmo pertinente âo seu objero, rêgarmente con§tituídas e
que salisíaçarx as demêis condições a serem estabete.idãs no Editat.
b) Pã.ticiparão dã Sêssão Oftciát os representanrês efeflvamênte
€redenciàdos,
c) A particlpãçâo nã li€itação ilr1plicâi autômãticãmenre, na a.eitação
integral dos termos d€ste Editàl e sêus Aôexos e íeis apltcáveis.

13.2. É vedada a pàrticlpação de emprêsôl
13.2.1. Concordatárra ou êm processo dê lalência, sob concurso dê
credores, êm dissolução ou em Iiquidâção;
13.2.2. Que te^hã sido declarâdã inidônea pelê Administràção Pública e,
caso participê do processo licitêtório, esta.á sulcaâ às pênâlrdâdes
previstàs no art. 97, pãrágrâfo único da c) Lêi Federal 8.666/93;

\ lx!
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ESIADO OO PARÁ

PREFÉIÍURA MUNICIPAL DE MÀRITUBA
SECREIARIA MUNICIPAL OE SAÚOÊ

13.2,3, Emprêsa suspensà ou impedida de transacionar com a
Administràção Pública ou quêiquer dos sêus ó19ãos desc€nrrãrizados,
13.2.4, Empresa estrangeira que não estiver e§tâbelecida err território
naciÕnãl;
13.2.5. Quê estela reunidâ em consórcio ou co iqação;
13.2.6. Empresa cujô dirigente, gerente, sóclo ou rêsponsáveltécnico sejã
seruidor da Preíeiturã f4unicipal de 14a.ituba;
13.2.7. Empresas qlrê lncidam nês situações d spostas no art.9 dà Lei
8.666/93.
13.2.8. A ôbserváncja dãs vedaçõês deste item é de inteira
responsãbilidôde da licitante, quê pelo descumprlmento, sê sujeila às
penalidades cabíveis.
13.2.9. Alegaçôes posleriorês rêlãcionãdas com o dêsconhecimento da
objêto licitado e das condiçôes não serão conslderadas pàra reclamasões
fLrtu.ãs, ou de foíma a desobrigà. à sua execução.

13.3, A Secretaria Muni(lpa{ de Saúde de lvlâritubà rêsêrva-sê o direito de
lberô. a Nola Fiscâl para pagameôto, somêntê âpós o respônsável d€signado pela
Secr€taria, ãferir â quantidade, espe.ificêçôes, quêlidâde e adêquações do§ f4ãteriôls
entregues com as do Termo de Rererêncla.

Maritúba, Oa de lsneiro de 2018.

de..sâúde.: - ::
sêcretáriã lvlüniciPâl d

1*r,i
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EsrADo Do PAM
SECRÊTARTA MUNrcrpAL DE sAúDE/FUNDo MUNrcrpAL - sEsAU

GERÊNcrA DE LtctTAÇÕEs E coNTRATos

Av. Joào Paulo ll s/n, - Dom Ansüdes - Maíítuba - Paftá, CNPJ: 10-299375/0001-58
Fonê: (91) 3256-2007 e-mail: cplsêsau@vahoo.com
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCA DE LICITAçÕES E CONTRATOS

Av. João Paulo lls/n, - Dom Aristides - Maituba - Paá, CNPJ: 10.299-375/OOO
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ESTADO DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO IVlUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCN DE LICITAçÔES E CONTRATOS

Av. Joâo Paulo ll s/n, - Dom Atisticles - llaituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/000.
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCÁ DE LICIÍAÇÔES E CONTRATOS

.fna ón rno Gu d. rüÉ 4.í.,r*

trnead Mo5quilo cu,yã 14cm

de tÉ.uryâ pi6 ceocryi lrch

Av. Joáo Paulo s,h, - Do,n Aristídes - llaifitba- Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fonê: (91) 3256-2(N7 eaneíl: çpb€gÍfuhg4!@g
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ESTADO DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL- SESAU

GERÊNCIA DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ANEXO [ - PROPOSTA DE PREÇoS
(papel timbrado da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N" )OW2O18.PP' SESAU. PMIi,I.PP

Tipo: tilENoR PREÇO POR ITEM

Consumidor: Secretaria Municipalde Saúde de MaÍituba.

Licitante: _
CNPJ: INSC. l\,{unÍcipal: n1

Celular: ( )

Endêreço:

Conta Conente no: _ Agência no: _ Banco nol

Tel Faxr (_)
E-mail:

TTENS EXCLUSTVOSA PÂRTtCtPAçÃo DE t"tE, EPP Ê MEl.

Itêm Descrição do Produto Unidade 0uant. V. unit. V. Total Illarca

1

2

Abridorde Bocã Adulto Paí 4

Abridorde Boca lnfantil Par 4

3 AfãÍador de Minessota Unidâde 12

4 Alavanca Reta Biselada com Cabo na 301 Unidade 12

5 Alavan€a Reta Apicalcom Cabo Ns 304 Unidâdê 12

6 Alavanca Apical Esquerda NP 302 unidadê 12

7 Alavanca Apical Direita Ne 303 unidadê 12

I Alavanca Seldin 2CA unidâdê 20

Alavanca Seldin (D) Unidade 20

10 Alavanca seldin (E) Unidade 20 I

11 Alavancâ Seldjn lnfantil (E) ns 2 Unidade 14

12 Alavanca Seldin lnfantil (D) ne 3 Unidade 11

13 Alavanca Seldim Super;or lnÍantil Unidâde l6

14 Alicate Perfrrrador de ainsworth unidade 4

15 Alveolótomo de Luer Ponta Curva 16mm Unidade 4

16

17

alveolótomo de Luer Reta 16mm Unidade 4

Aplicador de cim. dê Hidróx de cálcio Duplo Angula-
do

unidade 50
l

18 Arco de Ostby unidade I
19 Bandeja lnox 22x09x06cm Unidadê 56 I

20 Bândêja Inox 22x12x1.5cm unidade 24
ú

Av. Joáo Pâulo ll s/n, - Dom Aistides - Maituba - PaÍá, CNPJ: 10.299.375/0001-58 ,
Fone: t91) 3256-m07 e-ma,1i !pl§Csa(Ora!q9-c!O I . ^,Í?ç_,
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARh MUNICIPAT DE SAÚDE/FUNDO IV]UN ICIPAL _ SESAU

GERÊNCIA DE LICIIAÇÕES E CONTRATOS

Eo

2t Bândejâ Retângulâr com Tampa 35x25x04 Unidade í6

22 Cabo para Bisturi ne 03 unidedê 12

23 Cabo para Espelho Odontológico sextavado unidedê 220

21 Caixa Metálica com Divisória p/ Broca {INOX) Unidade I
25 Câixa Metálica com Tampa 20x10x05 [Jnidadê 40

26 Caixa Metálica com tampâ perfurada 26x12x06cm unidedê í6

27 Cânu{a dê Aspiração p/ Cânal Jogo

Jogo

20

Condensador de ward

Cuba Rêdonda para Assepsia 08 x 04 lJnidadê 10

30 Curetâ Dupla Pêriodôntica de Gracey ng 5/6 lJnidade 20

31 Cureta Dupla Periodôntica de Gracey na Z8 unidadê 20

32 Curetâ Dupla Pêriodônticâ de Gracey nq 9/10 Unidadê 20

33 Cureta Dupla Periodôntica de Gracey ne 11/12 Unidade 20

31 Curêtâ Dupla Periodôntica de Gracêy ne 13/14 unidade 20

35 Cureta Duplâ para Alvéolo de Lucas ne 86 Unidadê I
2036 Cureta Pescoço Longo ns 3 Unidade

37 Cureta Pescoço Lon8o ns 4 Unidadê 20

38 DescoladorFreer Duplo unidadê 16

39 Dêscolador de MoltlScm Unidade 't6

40 Escariador Duplo para Dentina Pequeno ne 05 Unidade 30

41 Escariador Duplo para Dentina Médio ne 11 1/2 unidade 30

42 Escâriâdor Duplo paÉ dentina Grande ne 17 [.,nidade 30

43 Escariador Duplo parâ Dentina Grande n"20 Unidade 30

44 Espátula de Hollembâck Unidade 16

45 Espátulâ para Manipulação n"24 Unidade 34

46 Espátula para lnserção de Resina em Titânio n"01 Unidade 20

47 Espátula para lnserção de Resina em Títânio n"02 Unidádê 20

48 Espátula para lnserção de Resina em Titânio n'03 Unidadê 20

49 Espátula para lnserção de Resina em Titânio n' 04 Unidadê 20

50 Espátula para lnserção de Resinâ êm Titânio n" 05 unidade 20

51 Espátulâ para lnserção de Resina em Titánio n' 06 unidadê 20

Av. Joao Paulo s/n--Dom Aristides - lllaituba - Para. CNPJ: 10.299.375t0001-58
Fone: (91) 3256-2007 e-mait: c_p!..sà-,2!ahõo ror' 
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ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO IVlUNICIPAL_ SESAU

GERÊNCÁ DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

52
Espátula para lnsêrçâo de Resina em Íitânio lnter-
proximal Unidadê 20

Espátulâ pârâ lnseção de resina/silicato ns 1 Unidade 30

54 Espátula ne 7 unidâdê 4

Espelho Bucâl Plano ne 5 Unidade 218

56 Estojo lnox com Divisórias 12 x 05 x 02cm Unidade 17

Fórceps para lncisivo Superior n"01 (lnÍantil) unidade t0

58 Fórceps parâ Molar Superior n'02 (lnfântil) Unidade I
59 Fórceps pâra Molar e Raiz Superior n"03 (lnfantil) Unidade I
60 Fórceps para Raízes Superior n"04 (lnfantil) llnidâdê 9

61 Fórceps para lncisivo lnferior n'05 (lnfantil) tlnidade I
62 Fórceps pãra Molar lnferior n'06 (lnfantil) Uoidade I
63 Fórceps para lncisivos superiores n'1 (Adulto) Unidadê 6

ô4 Fórceps para Molares lnÍeriores n'16 (Adulto) Unidade 't0

65 Fórceps para Molarês lnferiores n'17 Unidade 't0

66
Fórceps para Molares Superiores do Lâdo Esquerdo
n'18

Unidãde 9

67
Fórceps para Molares Superiores do Lado Dirêito
n'18

Unidade I

68
Fórceps para Incisivos e Raízes lnferiores n'65 (Adul-
to) llnidâde s

69
Fórceps parã lncisivos e Raízes lnferiores n'68 (Adul-
to) unidadê 12

70 Fórceps para Raízes Superiores n"69 (Adulto) U.idadê

Unidadê

Unidade

t0

I

I

71
Fórceps para lncisivos, PM e Raízes Supêriores n'150
(Adulto)

72
Fórcêps pârâ Incisivos, PM e Raízes lnfêriorês n'151
(Adulto)

73 Fórceps paÉ Dentes Sisos Superiores ne 210 Unidade 4

74 Fórcêps para dentes Sisos lnferiores ne 222 Unidadê 4

75 Gengivótomo de Kirkilând Unidadê 4

76 Gengivótomo de Orban Unidade 4

77 Goiva de Lucas 3mm Unidedê 12
'E

Av. João Paulo s/n,- Dom Arisüdes- Marituba - Paré, CNPJ:10.299.375/0001-58 \ ./
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ESTADO DO PARÁ

SECRÊTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL _ SESAU

GERÊNCA DE LTCITAÇÕES E CONTRATOS

Av. Joào Paulo ll s/n, - Doú Aisticlês - Mantuba - Pará, CNPJ: 10.299.3
Fone: (91) 3256-m07 êanail: c,,lsesau6/vahoo.cofi

ú

75/OOO1-55 \\f

Yw

78 Lâmparinaà Álcool de Alumínio lJnídade 4

79 Lima de Miller para Osso Duplâ n'11 Unidadê 8

80 Limâ de Miller para Osso Dupla n"12 unidade I
81 Macro Modelo da Cárie Dentaria Unidade 7

82 Macro Modelo da Escova Dental t,nidade 7

L:' Mâcro Modelo da Arcada Dentaria Articulâdo l.lnidade 7

t', Macro Modelo da Doença Periodontal lJnidadê 7

85 Pedra de Arkansas para Afiar lnstrumental lJnidadê 8

86 Pinça Auxilia r Tride ntê Unidade I
87 Pinça Clinica com Pino Guia e Ponta Serrilhada Unidade 210

88 Pinça Dissecção 14 cm Unidade 12

89 Pinça Halsteâd Mosqúito Reta 14cm unidade t6

90
t

Pinça Halsteâd Mosquito Curvâ 14cm lJnidadê 16

t,, Pinçâ Porta Grampo Palmer Unidadê 4

92 Plâce dê Vidro 15x0g xlOmm unidade 20

Porta-agulha de Mathieurl4cm unidadê 20

94 Porta-âlgodão Limpo em lnox Unidade I
95 Porta algodão Servido em lnox Unidade I
96 Porta-amálgama Micro em Aço lnox Curvo Unidade 15

97 Porta-agulha de Mâyo14cm lJnidadê 20

98 Porta-matÍiz de lvory n"08 lJnidadê l6

99 Pote Dappen de Plástico Unidadê 24

í00 Pote Dappên dê Vidro Unidãde 24

101 Seringâ Carpule Unidade 't70

102 Sindesmótomo Unidade

103 Sonda Exploradora n'47 para Endodontia Unidadê 15

104 Sonda Exploradora de Cárie Oclusal lJnidadê 56

105 Sonda Periodontal Universal Unidâdê 12

t06 Suporte para Resina Foto c/ 23 bisnagas Unidadê 17

107 Tambor para Gaze Médio unidadê I
í08 Iambor para Gazê Pequeno unidadê 4

rl
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ESTADO DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL SESAU

GERÊNCÁ DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Valor total por extenso da proposta R$: XXXXJC{ (XXy\XXy\XX:XXy ).
a) Por esh pÍoposta, declaramos inteiÍa submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei

no 10.52012002, da Lei no 8.666/93, e às cláusulas do edihl do Pregão Presencial No xxx2018-PP-
SESAU- PMM-PP

b) Propomos o fomecimento dos mateíais, objeto dêsta licitação, obedecendo às estipula@s do conespon-
dente edital e à3 suas especiÍicaÉes, e asseverando que

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

d) Todos os componentes de despesa de qualquer natuÍeza, custos diretos e indiretos relacionados
salários, êncargos trabalhista§, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, ta/€s e ou-
tras despesas deco[entes de exigência legalou das condiçoes de gesEo do contrato a ser assina-
do, encontram - se inclusos nos preços obrtados.

Nome do reprêsentante legal:

RG e CPF;

Caíimbo do CNPJ.

Local, _de de 20í8.

ç

Av. João Paulo dn,- Dom Àristicles - lrarituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0U)1-58
Foie: (91 ) 3256.2007 e-mail : Cpl§9:9y@r9b99E9p

109 Tesoura de Mêtzêmbauer unidade 20

110 Tesoura Ourô Rêtâ Unidadê 4

111 Tesoura Klinner para Cirurgia IJnidedê

Unidade

30

30112 Tesourâ de íis curvâ pâra Gengiva 12cm

113 Tesourâ de Buck Curva 11 cm Unidade 30

VALOR GLOBAL



EÍADO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO I\,4UNICIPAL - SE5AU

GERÊNCÁ DE TICITAÇÔES E CONTRATOS

ANEXO lÍ
(papel timbrado da empresâ)

DECLARAÇÃO DE ELABORAçÃO INDEPEI'IDEIITE DE PROPOSTA

Edital do Pregto Presencial N" XXX2018-PP- SESAU- PMIr-PP

i\ _lEntidade de Licitá{jtu)_

Prezadoô Senhores,

(Empresa), por intermédio de seu representanb legal o (a)sr. (a) »CX»OCXyJC{)íXX portadora da carteira
de idenlidade no X)COCDCX)«X)C$CXX e do CPF no XX.XXX.»C(.-XX para lins do Edihl do Pregão Presencial N0

X»í2018-PP- SESAU- P[rlM-PP, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasi-
leiro que:

a) a propoía anexa Íoi elaborada de maneira independente p€la empresa (nome da empresa / CNPJ), e
que o conbúdo da refufda proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamentê, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fab do ceÍtame em rêfeéncia, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a intenção de aprêsentação da proposta, não foi infoÍmado, discutido ou recebido de qualquer outro paÊ

ticipante potencial ou de fato do ceÍtame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fab, no que diz respeito a participação ou não no presente c€rtame;

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, diÍeta ou indiretamenb comunicado ou dis-
cutido com qualquer outro parlicipante potencial ou de fato, antes da adjudÍcqão do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta não íoi, no todo ou em parle, dircta ou indiretamente iníomado ou discutido
com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a Pregoeira ou representante ou funcionário da Secretada Res-
ponsável pela licitação, antes da abertura ofcialdas propostasj

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detêm plenos poderes e infoÊ
mações paraÍmá]a.

Local, X( de _X»«)oCXXX_ de 2018.

(represêntante legal)
RG e CPF Nô

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Dom Àíístides - Maritaba - Para, CNPJ: 1O.299.375/WD1-5A
Fone: (91) 3256-ru07 ê-ndit: eplsÉag!@Whg@
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ESTADO DO PAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDUFUNDO MUNICIPAL- SESAU

GERÊNCIA DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ANEXO IV
(papel timbrado da licihnte)

DeclaÍação dando ciência de que cumprê plênamêrt€ os rêquisitos dê habilitaÉo

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

PM[.4-PP, DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de

habilitação e âtendo (emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condições para participação no

presente certame.

C,onforme dispõem o aíigo 40, inciso Vll, da Lei no 10.520, de 17 dejulho de 2002.

obseÍvação: Em caso de ME ou EPP e MEl, deve ser citada nesta declaÍação.

Local, XX de XY\XXXX»«)g de 2018.

Assinatura e ca mbo
(represenlante legal)

Av. João Pauto I s/n,- Don Alsüdes - Ma;iirba - PaÉ. CNPJ: 1o-2sg.375/0001-58
Fône: (91 ) 3256-2007 e-nait: 9pls9§jtu6vahoo-c_oa,
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ANEXO V
(papel limbrado da emprê6a)

iroDELo DE oECLARÂçÃO DE ENQUADRA E ÍO COMO iflCROEMpRÊSA OU EitpRESA DE PEQUEI{O
PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Edital do Pregão Presencial N" XXX2018-PP- SESAU- P[rll/-PP

À _lentitaoe oe ucitaça1_

(nome da empresa) inscrila no CNPJ no _ poÍ
intermedio de seu represêntante legal o (a) Sr.{a) portador (a) da Ca(eira de identidade n0.

e de CPF no. DECLARA, para íns do disposto do Pregão Presencial no -PP-P[,I\,4/SESAU,

sob as sanções administÉtivas e sob penas da Lêi, quê esla empresa, na presente data, é considerada:

(..,,) lt lCRO Ê[/PRESA, coníorme inciso l, art. 30, da LeiComplementar n0 123/20061

(....) EIVPRESA DE PEQUENo PoRTE, conÍorme inciso ll aí. 3", da Lei Complementar no

1nn006.
(....) MEl, art. 1&4, § 1" Lei C,omplemeotar no 123/2006.

Loca , XX de XXXXXXXXXXXXXX de 201 8.

(assinatura)

'ú

Av, Joáo Paulo ll s/n, - Dom A'istldes - rlan'tuba - Pará, CNPJ:10.299-
Fone: (91 ) 325í2OO7 ê-mail: cplsesau@vahoo.com

%,_
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ANEXO VI

(papel limbrado da licihnte)
Modelo das demais Declaração (Empregador Pessoa Jurldica)

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÍiIARITUBA.
ReÍ; EDITAL DE LICITAÇÃO NÂ MODALIDÂDE Pregão Presencial No »C(/2018-PP- SESAU- P[,íM-PP, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM.

(Nome da Empresa) , CNPJ N" , sediada na Rua

---, no ------, bairro, --------------, CEP-----"-- Municipio ------"*----, por seu representante
legal abaixo assinado, em cumpÍimento ao solicitado no Edihlde Pregão Presencial acima mencionada, DECLARA,

sob as penas da Lei, que:

Í - Declaração de que a contatada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuizos pessoais ou materiais
que causar a SESÂU/PM|\4, a terceircs, por si, representantes ou sucessores.

2 - Não possuiem seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 {dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de apÍêndiz, a
partir de 14 (quatotze) anos, nos termos do inciso )(Xxlll, do art. 70, da Constituição Federal e inciso V, aÍt. 27, da
Lei no 8666/1993, com redação determirada pela Lei n" 9.854/1999.

3 - Não possuem em seu quadro de pessoal seÍvidor público do Poder Executivo exercendo funções técnicas,

comerciais, de geÍência, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do aÍ. $, da Lein'8666i93);

4 - lnexistência de Íato superveniente impeditivo da habilihçâo, na Íorma do § 20, art. 32, da Lei no 8.666193;

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

5.í.1. { ) possuiem seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas porhdoras de ne-

cessidades especiais, de acordo com o disposto no âÍt. 28, §60 da Constituição do Estado do PaÉ (EC n'
004?2008, publicada em 1 1.06.2008).

5.1.2. ( ) não possui em seu quadro de empÍegados um percentual minimo de 5% de pessoas portadoE§
de necessidades especiais, pois a emprcsa possui menos de 20 empregados, de acoÍdo com o disposlo no ad. 28,

§ 6', da Consiituição do Eslado do Pará (EC no 00422008, publicada em 11.06.2008).

6. Não se enconba declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Est+
dual, Municipal e do DistÍito Federal, tendo assim condi@es para paúcipação no presente ce.tame.

Local, / /
Assinatura do ÍepÍesentante legalsob cadmbo
RG:

CPF:

CNPJ da empresa:

Av. João Pdulo ll s/n, - Dom Artstides - Mariatba- Paíá, CNPJ: 10-299-375/ON1-58
Fone: (91) 3256-ru07 e-mait: 9D!W!@3194B!2
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO NO )OOO@018

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNI.
CÍPAL DE SAÚDE DE MARITUBÀ ATRAVÉS DA 

- 

E A
EirpREsA ..........................., coMo ABAtxo MELHOR SE DECLA-
RA.

O Munlcípio dê l arituba através da, CNPJ 0'1.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km 13, Cen-
fo, Marituba.Para, CEP 67,200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBATFUNDo
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÂRITUBA sediada na Rua João Pauto , §/n, BairÍo Dom Aristidês, CEp 67.200-000
- lvaÍitubaPará, neste ato representada por sua SecÍetáia Sra _, domiciliada e residente no _ ê
do outÍo lado, a empresa _, pessoa juridica de direito pdvado, CNPJ ........., com sede instêlada na

_, denominada CONTMTADA, representado (a) pelo (a) Sr. (a)_, basiteirc (a), RG _
e CPF ......., residente e domiciliado (a)_, frmam o prcsente contrato, mediante as Cláusulas e condições
a seguk estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA " oBJEÍo:
1.1. Coníituiobjeto do presente contíato a aquisiçâo de material permanentê de instrumental odortológico para

atender as necessidades da Atenção Especializada, Atenção Básica e Laborabrio Regional de Prótese Dentária do

Município de Madtuba - PA.

1 .2. Objeto do presênte conlrato, defnido na tabela abaixo, deverá ser executado de acordo com o esbbelecido no

Pregão Presencial no )CXX2018-PP- SESAU- PlVl\ilPP. A Contratada declara ser conhecedora da disponibitidade

dos produtos, das condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato.

CúUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATOI
São partes integrantes e complementarcs deste Contrato, independentemente de iÍanscÍição, a proposta vencedo-
ra, o processo do Pregão P.esencial n0 XXú2018-PP- SESÂU- PMIVI-PP, seus anexos e respeclivas normas ê ins-
truÉes, especifica@es, despachos e parecêres que o encorpam.

CúUSULA TERCEIRA - Do FUNDAi,ENTo LEGAL:
3.1. Este Contrato encontra-se subodinado à Lei n" 8.666, de 2í de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos
omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposi@es de direito privado;

"\/wry

av.*aopii[iíffi f,)*o*to
Fone: (91) 3256-2007 ê-mait: ct tsê€,euavahoo.corn

6!

ITEIU PÍoduto (ESPECIFICAÇÔES) Und. Quant, V. Unit, R$ V Total Marca

1

VALOR GLOBAL
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3.2. Fazem parte inlegrante deste instrumento, para todos os efeitos legajs, o inslÍumento convocatório que o pre,
cedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Presen-
cial no )«)í201 8-PP- SESAU- PMM-PP.

CúUSULA QUARTA - Do VALoR
O valor total do presente contrâto é dê R$ X/ü, XX oCDCXXXX»CXXXXX»CX) conturme proposta a ser pago de
forma proporcional, coníorme autoÍizações expedidas pela SêcretaÍia de Saúde e de confoÍmidade com as notas
Íiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamenb será eíetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da dala da entrega dos mateÍiai§, mediante a
apresenhção da nota Íscal devidamente certifcada pelo seNidor competente;
5.2. A nota Íscal/fáura devera ser emitida pela pópria CONTMTADA, obrigatoÍiamente com o número de inscÍição
no CNPJ apresenhdo nos documentos de habilihÉo e das propostas, não se admitindo notas ÍscaisiÍaturas com
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matiz;
5.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de oÍdem bancàÍia, conlÍa qualquer banco indica-
do na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número dâ agência e o número da conta corente em
que deveÉ ser eÍetivado o crédito.
5.4. Havendo ero na apres€ntaçâo da nota liscal ou dos documentos pertinentes à contÍatação ou, ainda, circuns
tância que impqa a liquidação da despesa, o pagamento fcará sobÍestado até a resoluçâo da causa ensejadora do
impedimento;

5.5. Nenhum pagamento seá efetuado a Empresa Contrabda se a mesma não estiver em dias com suas regulaÍi-
dades f scal e trabalhista.
5.6. Pela perleita e complexa execução do objeto deste Contrato, a CONTMTANTE pocederá o pagamento dos
fomecimentos eÍelivamente realizados e recebidos, única e exclusivamente alÍavés de ordem bancária depositada
em Conta Conenb da CONTRATADA.

5.7. A CONTMTADA apres€ntaÉ a CONTMTANTE até o último dia útil do mês, nota fscal dos itens fo.necidos,
eompanhados de uma cópia da ordem de Serviço emitida pela CONTMTANTE e devidamente atestada quanto à
recepçáo dos itêns Íomêcidos pelas fiscais do contrato.
5.8. Juntamente com as notas fscais, a empresa CONTRATADA devem entÍegar na SESAU, um relatório de peças
substituldas e a relação pÍodúos fomecidos através de uma ordem de seryiço assinada pelas fscais do contÍato.
5.9. O pagâmento seÉ eíetuado em até 30 (trinb)dias do mês subsequenb ao do fomedmento dos produto§, me-
diante apresentação de Notas Fiscais, em 02 (duas) vias.
5.10. SeÉo r€tidos na Íonte, quando dos pagamêntos, os seus tÍibutos.
5.11. O pagamento mensal somente seÉ efetuado, apos a apÍovação da regularidade da CoNTRATADA junto ao
INSS e FGTS.

cúusuLA sExra - DAVTGÊNctAr
6.1. A úgência do Contrato s€É até _de _de 

- 

contados da dah de sua assináura, podendo ser
proÍrogado nos termos do art. 57, da Lei no 8.666, de í993.

CúUSULA SÉTIMA. Dos REcURsos FINANCEIRoS:
7.1 O valor acordado sêrá empenhado nos termos do § 30, do art. 60 C/C o art. 61 , da Lei Íederal no 4.320/64 e será
pago a &núatada, através da seguinte dohção orçamentária para lins de contratação:

Exeícício Financeiror 2018
Fichâ: ,l187

Fonte de recurso: 0.1.29 - Transferências de Recursos do SUS
classilicaçãolnstitucional:02,03,03_FUndoN4Unicipa]deSaúde-F[,4s
Funcional PÍogramática: 10.301 0004.2090.0000 - úanutenção do Prcg. de Saúde Bucal- PSB I 

'l{r

Av. Joáo Paulo tl sln, - Dom Ansüclês - Madtuba - Pará, CNPJ: 10.2gg.375/ON1-;-í'8
Fone: (91) 3256-2007 e-najÍ {prse§3!(O!alç9.q!a

6.
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Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipameotos e lrateÍial Permanente

Ficha: 90'l
Fonie dê rêcurso: 0.1.29 - Transíerências de Reculsos do SUS

Chssifcação lnsttucional: 02.03.03 - Fundo L4unicipalde Saúde- Fltrls
Funcional Programática: 10.302.0050.20%.0000 - [,ledia e Alta Complexidade / C6ntÍo Especial Odonblógico -
cEo
Natureza da oespesa:4.4.90.52.00 - Equipamentos e lráerial Permanente

Ficha:818
Fonte de recurso: 0.1.4í - TransfuÉncias de Convênios da União para o SUS
ClassifcaÉo lnstitucional: 02.03.03 - Fundo lrunicipa]dê Saúde - FMS
Funcional Prcgramática: 10.331.0004.2087.0000 - Manutenção da Àtenção Básica PAB/FIXo
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos ê l\raterial Pemanente

CúUSULA OITAVA. DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
8. í . O prazo de garantia dos mateÍiais não poderá ser iníerior a 01 (um) ano, a contar do recebimento dos matêriais.
8.2. Os materiais deverão ser ceÍtificados pelo INITETRO e estar, comprovadamente, dentrc das especificaçô€s das
normas técnicas da ABNT peÍtinentes a casa item.
8.3. Os materiais deverão apÍesentar prazo de validade de 05 (cinco) anos, observando-se os prazos indicados pe-

los Íabricantes.
8.4. Não serão aceitos materiais com dab de fabÍic4ão defasada que comprcmeta a sua utilização.

CúUSULA NONA. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA
9. 1 . Os prodúos deveÉo ser entÍegues no prêzo máximo de 05 (cinco) dias apos a comprovação do recebimenlo
da Nota de Empenho e a AutoÍização para fomecimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde; 0 local de
enlrega será no prálio sede da Secretaria Municipal de Saúde, AlmoxaÍifado Centrale Pafimônio, anexo ao CentÍo
de Diagnostico, sito à Rua Joáo Paulo ll, BaiÍro Dom Aístides, póximo a Câmara ltilunicipalde Vereadores de MaÍi-
tuba.
9.2. O hoÉrio de recebimento dos itens solicitados seÉ de th às 14h, sendo de Íesponsabilidade exclusiva da Con-
llatada todas as despesas referentes ao frete, carga e descarga até o local de armazenamento.
9.3. O transporte dos materiais deveÍá ser efetuado do exigido para os produios, e deúdamente protegidos, evitan-
do desperdlcios e preiuizos para ambos.

9.4. Os dados constantês na identificaÉo na embalagem de transporie no que se refere a lote, data de validade e
fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverá conesponder ao conteúdo intemo da mesma.

9.5. E de inteha responsabilidade da CONTMTADA a sêgurança do sêu pessoal e de terceiros que powentura es-
tejam envolvidos no transpoÍte dos itens licitados.
9.6. Em caso de devolução do mateial por estar em desacordo com as especifcaçôes do edital, todas as despesas
seÉo alÍjbuidas a empresa contÍatada;
9.7. A substituição do mateÍial devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acodo com o prazo estabelecido
conforme cada caso e foÍmalmente entÍe as partes, após recebimento de notifcaÉo assinada pelo responsável
pela identiicação do desacordo;
9.8. A NOTA FISCAL deverá constar: especiÍcação do produto, quantitatúo fomecido, valor unitáÍio e valor por item.

As informaÉes deveráo estar dispostas lado a lado, produto a produto, de Ínodo a facilitar a confeÍência.
9.9. A Secretaria l\runicipal de Saúde reservase o direito de estabelecer o prazo minimo de 24 (vinte e quatro) ho-

ras, contados da data do recebimento pÍovisoÍio, paÍa lins de aceitação e recebimento dos itens, para que seja ve -
Ícada pomenorizadamente, a confomidade dos bens recebidos em as especiÍicações constates dos anexos destê
termo.

9.10. À critério desta SecretaÍia poderá ser modifcado o local de entrega, para oülÍo endeÍeço no lrunicipio de [ra- d.
Íiuba seÍ qualqüertipo de ôrus ad cionais.

Av. Joáo Pauto tt s/n,- Don A stides - i;ritu;ba - ,rO, 
"*rrt 

lo.rrr.rryiil', -.rU

Fone : (91 ) 3256-2007 e-n ai t : 9p!§C$!!Ay1r9_o.99A
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9.í1. O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados à aceitação apos a avaliaçáo do seryidor Íes-
ponsávêl;

9.12. 0s jtens desta licihção seráo recebidos por seNidor designado pela Secreta a, nos pmzos e nos termos es-

tabelecidos no refeído Termo de ReÍerência, e seÉo recebidosl

a) Provisodamente: no ato da entrega, para poíêÍior veriíicação da conformidade do objeto, com as espê
cifcações contidas no TeÍmo de RefeÉncia, mediante a emissão do Têrmo de Recebimento Provisório; e
b) DêÍnitivamêntê: no prazo mÉüimo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo

de Recebimento Provisório e após a verifcaçâo de sua compatibilidade com as especiíicaçôês do objeto

desta licitação, mediante a emissão de Íermo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

9.13. 0 rccebimento deÍnitivo não exclui as responsabilidades civile penalda ADJUDICATARIA;

a) Caberá ao seryidor designado rcjeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteia de
acodo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como deter-
minar a substituição do produto eventualmente fora de especiÍicaçãoj
b) No ato da enkega o material não podê Çonter prazo de validades inferior a 80% (oitenta por cento) da

validade total do item;

CúUSULA DÉCIT,IA- PRoCEOIMEI'ITOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO:
10.1. Receber Notas Fiscais/Faturas, como tamtÉm, realizaÍ a devida confeÍência, para veriícáÍ se enconta em

conformidade com a entega dos produtos;

1 0.2. Anotar em regislro pópÍio, de todas as ocorências relacionadas à entega dos produtos;

10.3. Acompanhar, supêryisionar e denunciar quaisquer iregularidades constatadas no fomecimento dos produtos;
'10.4. Atestar para lins de pagamento, os documentos da despesa, especiÍicamente quanto ao fomecimento dos
pÍodutos;

1 0.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos corÍespondentes.
10.6. Recusar fomecimento iÍregular, não aceitando matefialdiveso daquele que se encontra especificado no con-

lrato;
1 0.7. Comunicar à AdministÍação a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modifcação da forma de
sua execução, em mzão do fato supeNeniente ou dê oulÍo qualquer.

cúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA. DAs OBRIGAÇoES DA CoNTRATADA:
'11.1. Efetuar entrega dos mateÍiais solicihdos em perfeitas condições, no prazo e local preteÍitamente indicados,

em estrita obseNância as espedÍicaçôes do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota

fiscal constando detalhadamente as especificações;
1'1.2. Executar diretamente o fomecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

11.3. Cumprir o prazo deentrega e vigência;

I '1 .4. Responsabilizarse pelos vícios e danos deconenbs dos produtos em desacordo com o eíabêlecido no termo

de rcferência, em consonância com os artigos '12, 13, 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no

8.078/1990);

1 1 .5. Se após o recebimento delinitivo do produto for encontrado algum dehito, o fornecedor substituiÉ o item no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fux ou e-mail ou outro meio
hábil, sem ônus para a Secretaria;

1'1.6. lnfoÍmar nome, númem de telefone e e-mail do responsável, a ím de atender as solicitaÉes da Secretaria,

bem como para atendimento a assistência durante prazo da garantia;

11.7. Arcar com todos os encargos decofientes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas,

seguros, encargos sociais e trabalhista§;

I 1 .8. Dispor de meios de transpoÍtes nec6§ários para a devida entrega nos prazos, locais e horá os estabelecidos
neste in§trumento;

1 í .9. Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorÍentes de dolo ou culpa por parte de seus emprega-

dos e/ou preposto; 
\,/M)

an. Joào eauto tt st-W.2g9375/0q1-ss
Fone: (91) 325Ê 07 e-nail: c,,ts.F,aa6,vrhoo.cofi ,/

,ú
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11.10. RessaÍcir os eventuais prejuizos causados à contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou inegu-
laddadê cometidas nas obÍigaçóes assumidas;
11.11- Comunicar a Administração, no prazo de 24 (vinte e quatrc) horas quê antecêde a dáa da entrega, os moti-
vos que impossibilitem o cumpÍimento do prazo pÍevisto, com a devida comprovação;
1í.12. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, pEpostos ou subordlnados,
e, ainda por quaisquer prejuizos que sejam causados à contÍatante ou a terceiros;
11.13. Náo pêrmitir a uülização de quaisquer kabalhos de menor de dezesseE anos, exceto na condição de apren-
diz para os maiores de quatoze anos, e nem peíÍnitir a utilização do trabalho do menorde dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou in§alubre;
1'1.14. Prestar todos os esclaÍecimêntos que forem solicitados pela Administração, durante a execuçâo do contratoj
11.'15. Aceitar nas mesmas condições conhatuais, os acéscimos ou süprcssões que se lizerem necessário§, até
25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na Íoma do aÍl. 65, parágrafos 10 e 20 da Lei
nô 8.666/93 e suas alteIa@s poste ores.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAs oBRIGAçÔES DA CoNTRAÍANTE:
12.1. Permilir o acesso ao local de entrega dos produtos, colaboÍando para as opetações de entrega e retirada dos
produtos solicitados obseÍvadas as normas de segurança;
12.2. Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especifca@es conshntes no anexo deste termo, para
Íins de aceitação e recebimento definitivos;
12.3. Receber provisoriamente os produtos mediânte regular aÍenião de quantitativos, disponibilizando local, data e
hoÉrio;
12.4- Acompanhar e fscalizar o cumpdmento das obrigaçôês das obrigações da contrahda, através de seÍvidor
especialmente designado, bem como atestar na Nota FiscaliFatura a efetiva entrega do objeb contratado e seu
aceite;

1 2.5. lníormar a contratada sobre qualquer inegulaÍidade aprêsentada no íomedmenb dos mateÍiais solicitados;
12.6. EÍetuar deúdo empenho da despesa, garantindo o pagamento das obÍigações assumidas;
1 2.7. Efetuar o pagamênto das aquisiÉes após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições avença-
das enÍe as paÍes, no prazo de 30 (trinta)dias conhdos da data de atesto do Gcebimento deÍnitivo;
12.8. A contrahnte se reserya no direib de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues cujos mateÍiais ve-
nham a apresentar percentual de vlcios superioÍ a 5% (cinco) por cento, ou ainda, que não atêndam as especifica-

çóes constantes no instrumenb convocatóÍio ou da proposta comercial, cabendo à CONTMTADA sua substituição,
sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contÍato, sem prejuizo a out€s penalidades aplicáveis;

cúusulA DÉctMA TERCE|RA. DAs saNçÕEs ADMINtsrMTtvAs
í3.1. Pela inexecução tohl ou parcial do contrato ou por ÍÍaudar a execução deste, a Administraqão podeÉ, desde
que garantida a deíesa pÉvia, aplicar ao CoNTMTADO as seguintes san6es:
1 3.1 .1 . Adye#ncia escrita - comunicação Íormal quanto à conduta do CONTMTADO sobre o descumpdmento do
contrato e oütras obdgaÉes assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medÍdas de correção;

13.1.2. lt ulta, observados os seguintes limites máximos:

a) 0,30/0 (tês decimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobrc o valor dos itens solicitados e
nã0 entrcgues;

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimênto das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entrcgues, no caso de atraso superior a

30 (trinta) dias, ou entÍega do objeto com vicios ou defeitos ocultos ou fura das especmcações contratadas;

13.1.3. Suspensão temporária de participaçâo em licitação e impêdimenb de contatar com a Administração Pública

Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos teÍmos do inciso lll do artigo 87 da Lei no 8.666/93. ú\./
aá

e'. Lo,o p.uto tt,rn,1ãiiiãiãlii#ãÊõfiiL', o.r*.írr)*, -*
Fone: (91) 3256-m07 e-mail: colsêsau@vahoô.com --/
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GERÊNCIA DE LICITAçÔTS E CONTRATOS

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitârou contratar com a Adminiíraçâo Pública, enquanlo peÍduraÍem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo do fornecedor perante a pópda autori-

dade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CoNTRATADO ressarcir â Administração Pública
pelos prejuizos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do artigo 38, lV, do DecÍeto n0 45.902, de 27 de
janeio de 2012.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA . DA REscIsÁo:
14.1. 0e acoÍdo com o alt. 79, da Lei no. 8.66683, a rescisão do ContÍato podeÉ seÍ:
| - por ato unilaterale escrito da Adminislíação nos casos enumêrados nos incisos I a Xll e XVll do aÍtigo 78 da cila
da Leil
ll - amigável, por acodo entrc as partes, reduzido a termo no processo rcspectivo, desde que haja conveniência
para a Administraçâo;
lll-judicial, nos termos da legislação.

cúusuLA DÉct A out{ÍA. Do EeurLrBRto Eco]{ô tco.Fu,tANcEtRo Dos cot{ÍRATos
15.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serâo fxos e irreajustáveis, exceto nas hipóle,
ses, devidamente comprovadas, de ocorÍência de situação prevista na alÍnea "d" do inciso ll, do art.65, da
Lei n' 8.666/93 ou de reduçâo dos pÍeços praticados no mercado.
15.2. Mesmo comprovada a ocofl€ncia de situâção prevista na alinea'd" do inciso Il, do art. 65, da Lei n'
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro pro"

cesso licitatório;
'15.3. O pedido que üse à manutenÉo do equalibÍio econômico-Ínanceiro dos contmtos fiímados no ámbito
da S€cretaria Municipal de lnfraestrutura e Desenvolümento Uóano, será apuftdo em pÍocesso apartado,
devendo ser observado o que determina a alínea "d'do inciso ll, do art. 65, da Lei n'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. oo FoRo:
PaIa a solução de quaisquer dúvidas, litigios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito,
pelos Contratantes, o fom da Comarca de [.{adtuba/PA, com a renúncia de qualqueroul.o, especial, privilegiado ou
de eleição, que tenham ou venham a ter.

cúusulA DÉcrira sÉÍr A. REGrsrRo E puBLtcAçÃo:
17.1. Êste CONTRATo será publicado no mural da Secretaria lllunicipal de Saúde, na imprensa olicial e no Portal
dos Jurisdicionados do Tibunal de Contas do l\y'unicípio

17.2. Estando às pa(es ds pleno acordo com as cláusulas e condiçôes om pactuadas, Írmam o prcsente ContEto
em trés vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necêssários eÍeitos jurídicos le-
gais, para publicação no prazo legalcomo condição de eicácia.

lrarituba - PA, )« de )/y\X.XXXXX de m18.

CONÍRATANTE

CONTMTADA

Testemunhas: 1:

CPF:
2'

CPF :

\, ã\l'l cM
Av. Jo.io Pauto t stn, - Do. ai ããlííiiiiiau - mnn* - pna, cxp,t, 1o.2ss.s7s/o@1.5e

Fonê (gl ) 3256.XN1 crhail: cplsaçâu@v.hoo.com
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