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                       ESTADO   DE   MATO   GROSSO   
                Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   
  

    
  
  

Edital   de   Processo   Licitatório   nº.   005/2021   
Pregão   Presencial   n.   º   003/2021   

Registro   de   Preço:   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL   PERMANENTE   (EQUIPAMENTOS   
MÉDICO   –   HOSPITALARES   E   MOBILIARIOS).   

  
  

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  Ribeirãozinho  –  MT,  através  do  Departamento  de             
Compras  e  Licitações,  torna  público  que,  nas  datas,  horário  e  local  abaixo  assinalado,               
fará  realizar  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO  PRESENCIAL,  de  nº.  003/2021,  com              
critério  de  julgamento  de  menor  preço  por  lote,  em  conformidade  com  as  disposições              
deste   edital   e   respectivo   anexos.   
  

REGÊNCIA   E   REGIME   
Regência:   Leis  n.ºs  8.666/93,  8.883/94  e  10.520/02  e  posteriores  alterações,            
Decreto   Municipal   nº .   460/07 .   
Modalidade:    Pregão   Presencial   
Tipo   de   Licitação:    Menor   Preço   
Regime   de   Execução:    Indireta   
Critério   de   Julgamento:    Menor   Preço   Por   Item   
Repartição   interessada :   Secretaria   Municipal   de   Saúde.   
Prazo  de  Validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços:   12  (doze)  meses,  contados  a                
partir   da   data   da   sua   assinatura.   
Prazo  de  Validade  da  Proposta:   60  (sessenta)  dias,  contados  a  partir  da  data  de                
entrega   dos   envelopes.   
Prazo  de  Entrega  do  Objeto:   em  15  (quinze  dias),  contados  a  partir  do  recebimento                
da   Ordem   de   Fornecimento.   
Horário:    09h00min.   
Data   da   realização   da   sessão   de   processamento   do   Pregão:    03/03/2021.   
Local  de  Realização:   Prefeitura  Municipal  de  Ribeirãozinho:  Sala  de  Licitações,  Rua             
Antonio   João,   156,   centro.   

    
1.   OBJETO   
1.1  -   O  presente  pregão  tem  por  objeto  o   REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA                
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (EQUIPAMENTOS  MÉDICO  –         
HOSPITALARES  E  MOBILIARIOS  para  a  Atenção  Especializada)   de  acordo  com            
a  EMENDA  PARLAMENTAR  N.º  252/2020  e  257/2020  e  as  especificações  constantes  no              
Termo   de   Referência.   

  
1.2  -  As  quantidades  constantes  no  referido  termo  são  estimativas,  não  se  obrigando               
a   Administração   pela   contração   na   sua   totalidade.     
  

2.   PRAZOS   E   CONDIÇÕES   DE   ENTREGA   DO   OBJETO   
2.1  -  O  prazo  máximo  para  a  entrega  do  objeto  é  o  estabelecido  no  Preâmbulo  deste                  
Edital,  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento  expedida               
pelo  departamento  de  compras,  podendo  ser  prorrogado  desde  que  plenamente            
justificado,   atendendo   ao   interesse   e   conveniência   pública.   
  

2.2   -   O   objeto   será   recebido:   
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A)  provisoriamente,  para  efeito  de  posterior  verificação  da  conformidade  do  material             
com   a   especificação.   
B)   definitivamente,   após   a   verificação   de   exame   quantitativo   e   qualitativo;   
2.2.1  -  O  objeto  deverá  ser  entregue  durante  a  vigência  da  validade  da  Ata  de                 
Registro  de  Preços,  no  Órgão  Gestor  do  objeto  desta  licitação,  dentro  do  prazo               
estabelecido   no   preâmbulo   deste   edital,   após   a   emissão   da   Ordem   de   Fornecimento.   
2.2.2.  Se  a  qualidade  do  material  entregue  não  corresponder  às  especificações  do              
edital,   o   mesmo   será   devolvido,   aplicando-se   as   penalidades   cabíveis.   
  

3.   CONDIÇÕES   DE   PARTICIPAÇÃO   
3.1  -   Poderão  participar  da  licitação  as  empresas  interessadas,  doravante  designadas             
proponentes,  que  atenderem  a  todas  as  exigências  deste  edital  e  de  seus  anexos,               
vedada   a   participação   de   empresas:   
a)     declaradas   inidôneas   ou   impedidas   de   licitar   e   contratar   com   a   Administração;   
b)  sob  processo  de  concordata,  falência,  concurso  de  credores,  em  dissolução  ou              
liquidação.   
  

3.2.  A  simples  apresentação  da  proposta  comercial  corresponde  à  indicação,            
por  parte  da  licitante,  de  que  inexistem  fatos  que  impeçam  a  sua  participação               
na  presente  licitação,  eximindo  assim  a  Administração  Pública  Municipal  do            
disposto   no   art.   97   da   Lei   Federal   nº.   8.666/93.     
3.2.1  Fica  a  licitante  obrigada  a  informar,  sob  as  penalidades  cabíveis,  a              
superveniência  de  fato  impeditiva  da  habilitação,  se  este  ocorrer  após  a             
abertura   do   certame.     
  

3.3.  A  entrega  da  proposta  comercial  implica  nos  seguintes  compromissos  por             
parte   da   empresa   licitante:     
3.3.1.   Estar   ciente   das   condições   da   licitação;   
3.3.2.  Assumir  a  responsabilidade  pela  autenticidade  de  todos  os  documentos            
apresentados;     
3.3.3.  Fornecer  quaisquer  informações  complementares  solicitadas  pelo         
Pregoeiro;     
3.3.4.  Manter,  durante  toda  a  execução  do  eventual  contrato,  em            
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  para             
habilitação   exigidas   na   licitação.   
  

3.4..   Só   serão   aceitas   cópias   legíveis.     
3.4.1.   Não   serão   aceitos   documentos   com   rasuras,   especialmente   nas   datas.     
3.4.2.  O  Pregoeiro  reserva-se  o  direito  de  solicitar  o  original  de  qualquer              
documento,   sempre   que   tiver   dúvida   e   julgar   necessário.     
3.5.  As  validades  para  os  documentos  apresentados  serão  aquelas  constantes            
de   cada   documento   ou   estabelecidas   em   lei.     
3.5.1.  Nos  casos  omissos,  será  considerado  como  prazo  de  validade  aceitável  o              
de   30   (trinta)   dias,   contados   da   data   de   sua   emissão.   
  

4. ABERTURA   DA   SESSÃO   PARA   RECEBIMENTO   DE   DOCUMENTOS:   
4.1  -  Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitação,  e  a                
declaração  de  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação,  serão  recebidos  no  endereço             
acima  mencionado,  as  09h00min  do  dia  03/03/2021,  pelo  Sr.  Pregoeiro,  com  auxílio              
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da  equipe  de  apoio,  designados  pela  Portaria  n.º  013  de  18  de  janeiro  de  2021 ,  na                  
Sessão   Pública   de   Recebimento   dos   Envelopes,   conforme   a   programação   seguinte:   
4.2  -   Na  sessão  pública  do  dia  03/03/2021  proceder-se-á  ao  recebimento,  dos              
envelopes  contendo  as  propostas  comerciais  e  os  documentos  de  habilitação,  em             
invólucros  separados,  indevassáveis,  lacrados  e  rubricados  no  fecho,  que  deverão            
conter   os   seguintes   dizeres   em   sua   face   externa:   
  

ENVELOPE   1   
EDITAL   DE   PREGÃO   N.º   005/2021   
PREGÃO   PRESENCIAL   Nº.   003/2021   
PROPOSTA   DE   PREÇO   
RAZÃO   SOCIAL   DA   PROPONENTE   
RESPECTIVO   CNPJ   
  

ENVELOPE   2   
EDITAL   DE   PREGÃO   N.º   005/2021   
PREGÃO   PRESENCIAL   Nº.   003/2021   
DOCUMENTOS   DE   HABILITAÇÃO   
RAZÃO   SOCIAL   DA   PROPONENTE   
RESPECTIVO   CNPJ   
  

4.3  -   Do  recebimento   dos  envelopes  até  a  data  da  sessão  de  processamento  do                
pregão,  os  envelopes  permanecerão  lacrados  e  indevassáveis  sob  a  guarda  e             
responsabilidade  do  Pregoeiro,  sendo  certo  que  serão  abertos  somente  na  sessão  de              
processamento   dia   03/03/2021.     
  

5. CREDENCIAMENTO   (FORA   DO   ENVELOPE)   
5.1  -  No  dia,  hora  e  local  estipulados  no  preâmbulo,  as  proponentes  que               
apresentarem  envelopes  deverão  estar  representadas  por  agentes  credenciados,  com           
poderes  específicos  para  formular  lances  verbais,  bem  como  para  a  prática  de  todos               
os  atos  inerentes  ao  certame,  portando  documento  pessoal  de  identificação  que             
contenha  foto,  bem  como  documentação  comprobatória  dos  poderes  do  credenciante,            
mediante  a  apresentação  junto  ao  pregoeiro  dos  seguintes  documentos,  caso  não             
compareça  o  representante  legal,  a  empresa  ficará  sujeita  as  decisões  da  Pregoeira  e               
sua   equipe   de   apoio.   
a)   Tratando-se  de  representante  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou  outro             
instrumento  de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual  estejam             
expressos  seus  poderes  para  exercerem  direitos  e  assumir  obrigações  em  decorrência             
de   tal   investidura;   
b) Tratando-se  de  procurador,  a  procuração  por  instrumento  público  ou  particular,            
da  qual  constem  poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,   interpor             
recursos  e  desistir  de  sua  interposição  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao                
certame  acompanhados  do  correspondente  documento,  dentre  os  indicados  na  alínea            
a ,   que   comprove   os   poderes   do   mandante   para   a   outorga.   
5.1.1 A  declaração  de  habilitação  prévia,  conforme  anexo,  deverá  ser  apresentada            
fora   dos   envelopes.     
5.1.2 Ainda  fora  dos  envelopes,  deverá  ser  apresentada  a  declaração  de            
credenciamento  de  acordo  com  modelo  estabelecido  e  os  documentos  especificados            
nas   alíneas   “ a”    e/ou   “ b” ,   conforme   o   caso,     do   item   5.1.   
5.1.3  As  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  deverão  apresentar            
declaração  de  comprovação  de  enquadramento  em  um  dos  dois  regimes,  para             
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que  possa  ter  o  benefício  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido  na  presente              
licitação,  na  forma  do  disposto  na  Lei  Complementar  nº  123  de  14/12/2006  e               
Lei  Complementar  nº  147/2014,  conforme  Minuta  de  Declaração  de  ME/EPP,  a             
empresa  deverá  apresentar  junto  à  declaração  a  Certidão  Simplificada           
Expedida   pela   Junta   Comercial.   
5.1.4.  -  A  licitante  que  não  apresentar  os  Documentos  de  Credenciamento             
ficará  impedida  de  apresentar  lances,  não  poderá  manifestar-se  durante  a            
sessão  e  ficará  impossibilitado  de  responder  pela  empresa,  e  interpor  recurso             
em   qualquer   fase.   Somente   será   aproveitada   a   sua   proposta.   
5.1.5.  -  A  ausência  do  credenciado,  em  qualquer  momento  da  sessão,             
importará  a  imediata  exclusão  da  licitante  por  ele  representada,  salvo            
autorização   expressa   do   Pregoeiro.   
  

6. DA   SESSÃO   DE   PROCESSAMENTO   DO   PREGÃO:   
6.1  -  Feito  o  credenciamento  dos  licitantes  presentes,  colhida  a  assinatura  dos              
representantes  das  licitantes,  o  pregoeiro  indagará  aos  licitantes  se  formalmente            
preenchem  os  requisitos  da  habilitação  estabelecidos  por  este  Edital,  recebendo  e            
registrando   as   declarações   formais   de   que   atendem   a   essa   condição.   
6.2  -  Não  será  recebida  nenhuma  outra  oferta  de  licitante  e  em  nenhuma  hipótese                
será  concedido  prazo  para  apresentação  de  documento  exigido  neste  Edital,  nem             
admitida  qualquer  retificação  ou  alteração  das  condições  ofertadas,  após  iniciada  a             
sessão.   
6.3  -  Constatada  a  inviolabilidade  dos  envelopes  protocolados  na  sessão  do  dia              
03/03/2021,  a  pregoeira  procederá,  à  abertura  das  propostas  de  preços,  cujos             
documentos   serão   lidos   e   rubricados   pelo   pregoeiro   e   pelos   licitantes   que   o   desejam.   
  

6.4   -   PROPOSTA   
a)  A  proposta  deverá  ser  elaborada  em  papel  timbrado  da  empresa  e  no  formato                
eletrônico,  em  um  pendrive,  com  o  arquivo  XML  específico  através  desse             
Link:https://drive.google.com/file/d/10z3V-vwZt23fZz5fqk6IAKenEeYKePsS 
/view?usp=sharing  redigida  em  língua  portuguesa,  salvo  quanto  às  expressões           
técnicas  de  uso  corrente,  com  suas  páginas  numeradas  sequencialmente,  sem            
rasuras,  emendas,  borrões  ou  entrelinhas  e  ser  datada  e  assinada  pelo  representante              
legal   da   licitante   ou   pelo   procurador,   juntando-se   a   procuração.     
b)   Indicar  nome  ou  razão  social  da  proponente,  seu  endereço  completo,  telefone,  fax,               
bem   como   o   nome   e   cargo   de   seu   representante   legal;   
c)   Ter  validade  de  60  (sessenta)  dias ,  contados  a  partir  da  data  de  entrega  dos                 
envelopes,  tendo  em  vista  tratar-se  de  fornecimento  por  Sistema  de  Registro  de              
Preços;   
d)  Apresentar  COTAÇÃO  DOS  PREÇOS  dos  itens,  na  ordem  e  seqüência  apresentadas,              
tendo   como   referencial   o   anexo   do   edital.     
e)  Ser  cotada  obrigatoriamente  em  Real  (R$),  com  até  02  (duas)  casas  decimais,  com                
fixação   do   prazo   de   Validade   da   Proposta;   
f)  Deverão  constar  na  proposta,  especificações  da  marca  e  outros  esclarecimentos             
exigidos   no   Anexo   I   deste   Edital.   
g)  Conter  oferta  firme  e  precisa,  sem  alternativa  de  preços  ou  qualquer  outra  condição                
que   induza   o   julgamento   a   ter   mais   de   um   resultado.     
h)  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas  diretos  ou  indiretos,  omitidos  da  proposta  ou               
incorretamente  cotados,  serão  considerados  como  inclusos  nos  preços,  não  sendo            
aceitos   pleitos   de   acréscimos   a   qualquer   título.   
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i)  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  essenciais             
deste  edital  e  de  seus  anexos,  bem  como  as  omissas  e  as  que  apresentarem                
irregularidades   ou   defeitos   capazes   de   dificultar   o   julgamento.   
j)  Consideram-se  exigências  essenciais  àquelas  que  não  possam  ser  atendidas,  no  ato,              
por  simples  manifestação  de  vontade  do  representante  e  aquelas  cujo  atendimento,             
nesse   momento,   possa   representar   risco   de   fraude   aos   princípios   da   licitação.   
l)  Os  preços  cotados  incluem  todos  os  custos  e  despesas  necessárias  ao  cumprimento               
integral   das   obrigações   decorrentes   da   licitação;   
m)   Será  desclassificado  o  licitante  que  deixar  de  cotar  itens,  dos  lotes,  incluindo  preço                
e/ou   marca,   portanto   somente   será   aceito   os   lotes   totalmente   fechados.   
  

7.   JULGAMENTO   DAS   PROPOSTAS   
7.1. Serão  consideradas  classificadas  para  a  fase  de  lances  verbais  a  proposta  de              
menor   preço   e   todas   aquelas   com   preços   situados   no   intervalo   de   10%   acima   daquele.   
7.2. Se  houver  empate,  será  assegurado  o  exercício  do  direito  de  preferência  às              
microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte,   nos   seguintes   termos:   
7.2.1 Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas            
pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por                
cento)   superiores   a   proposta   mais   bem   classificada;   
7.2.2 A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  cuja  proposta  for  mais  bem              
classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada           
vencedora  da  fase  de  lances,  situação  em  que  sua  proposta  será  declarada  a  melhor                
oferta:   
a. Para  tanto,  será  convocada  para  exercer  seu  direito  de  preferência  e  apresentar              
nova  proposta  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  minutos  após  o  encerramento  dos               
lances,   a   contar   da   convocação   do   Pregoeiro,   sob   pena   de   preclusão;   
b. Se  houver  equivalência  dos  valores  das  propostas  apresentadas  pelas           
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que,  se  encontrem  no  intervalo             
estabelecido  no  subitem  7.2.1,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se              
identifique  àquela  que  primeiro  poderá  exercer  a  preferência  e  apresentar  a  nova              
proposta;   
c. Entende-se  por  equivalência  dos  valores  das  propostas  as  que  apresentarem            
igual   valor,   respeitada   a   ordem   de   classificação .   
7.2.3 O  exercício  do  direito  de  preferência  somente  será  aplicado  quando  a  melhor              
oferta  da  fase  de  lances  não  tiver  sido  apresentada  por  microempresa  ou  empresa  de                
pequeno   porte;   
7.2.4 Não  ocorrendo  à  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,             
retomar-se-ão,  em  sessão  pública,  os  procedimentos  relativos  à  licitação  nos  termos             
do,  quanto  disposto  no  artigo  4°,  inciso  XXIII,  da  Lei  10.520/02,  sendo  assegurado  o                
exercício  do  direito  de  preferência  na  hipótese  de  haver  participação  das  demais             
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  cujas  propostas  se  encontrem  no             
intervalo   estabelecido   no   subitem   7.2.1.   
a) Na  hipótese  da  não  contratação  da  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte,              
e  não  configurada  a  hipótese  prevista  no  item  7.2.4,  será  declarada  a  melhor  oferta                
àquela   proposta   originalmente   vencedora   da   fase   de   lances;   
7.3.  Se  não  houver  pelo  menos  três  propostas  nas  condições  indicadas  no  item  7.1,                
poderão  fazer  lances  verbais  os  autores  das  três  melhores  propostas,  quaisquer  que              
tenham   sido   os   preços   indicados   nas   propostas   escritas,   aí   incluída   a   de   menor   valor;   
7.4.   Na  hipótese  de  uma  das  empresas  selecionadas  para  a  fase  de  lances  não  tiver                
responsável  ou  procurador  credenciado  para  apresentar  lances  ela  será  mantida  no  rol              
de  licitantes  da  fase  de  lances,  entretanto  esta  será  desprezada  para  efeito  de  alcance                
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do   número   de   três   propostas   válidas.   
7.5.   Ocorrendo  à  situação  especificada  no  subitem  anterior,  além  da  empresa  que             
não  tiver  responsável  ou  procurador  credenciado  para  apresentar  lances,  desde  que  a              
proposta  desta  seja  uma  das  três  melhores,  poderão  fazer  lances  verbais  os  autores               
das  melhores  propostas,  quaisquer  que  tenham  sido  os  preços  indicados  nas             
propostas  escritas,  aí  incluída  a  de  menor  valor  e  outras  duas,  no  mínimo,  em                
condições   de   ofertar   lances;   
  

8.   HABILITAÇÃO   
8.1.    Após  o  encerramento  da  fase  de  lances  verbais,  com  o  julgamento  das              
propostas  de  preço  na  forma  prescrita  neste  edital,  proceder-se-á  à  abertura  do              
envelope  2,  para  análise  dos  documentos  de  habilitação  da  proponente  primeira             
classificada.   
8.2. Será  considerada  habilitada  a  proponente  que  apresentar  os  documentos           
relacionados   nos   subitens   8.2   
  

8.2.1.   Habilitação   Jurídica   
8.2.1.1. Registro   comercial,   no   caso   de   empresa   individual;   ou   
8.2.1.2.  Ato  constitutivo  e  alterações  subseqüentes,  ou  contrato  consolidado,          
devidamente  registrado,  em  se  tratando  de  sociedade  comercial,  e,  no  caso  de              
sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus            
administradores;   ou   
8.2.1.3. Inscrição  no  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  do  ato  constitutivo,  no             
caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  dos  nomes  e  endereços  dos  diretores  em              
exercício;   ou   
8.2.1.4.   Decreto  de  autorização  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade            
estrangeira  em  funcionamento  no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para              
funcionamento   expedido   pelo   órgão   competente,   quando   a   atividade   assim   o   exigir.   
  

8.2.2.  Qualificação   Técnica   
8.2.2.1.  Declaração  da  proponente  de  que  disponibilizará  a  Prefeitura  Municipal            
de  Ribeirãozinho  -  MT  os  itens  oferecidos  e  classificados  no  prazo  de  05  (cinco)                
dias  contados  da  data  de  comunicação  da  requisição,  respeitadas  as            
características,   quantidades   e   demais   garantias   da   legislação;   
8.2.2.2.  Declaração  da  proponente  de  que  recebeu  os  documentos  e  de  que  tomou               
conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais  para  cumprimento  das              
obrigações   objeto   desta   licitação;   
8.2.2.3.    Declaração   para   cumprimento   do   ART   27,   V,   LEI   8.666/93;   
8.2.2.4.   Declaração  em  papel  que  identifique  a  empresa,  firmada  pelo            
responsável  legal,  com  indicação  do  nome,  cargo  e  R.G.,  atestando,  sob  as              
penalidades   cabíveis,   a   inexistência   de   fato   impeditiva   à   sua   habilitação.   
  

8.2.3.  Qualificação   Econômico-Financeira   
8.2.3.1.  Certidão  negativa  de  pedido  de  falência  e  de  concordata,  expedida             
pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica  em  data  não  superior  a  30  (trinta)                
dias  da  data  da  abertura  do  certame,  se  outro  prazo  não  constar  do               
documento.   
8.2.3.2.1.   No  caso  de  sociedade  civil,  a  proponente  deverá  apresentar  certidão             
dos  processos  cíveis  em  andamento,  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da             
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pessoa  jurídica,  em  data  não  superior  a  30  (trinta)  dias  da  data  da  abertura  do                 
certame,   se   outro   prazo   não   constar   do   documento.   
8.2.3.3.  No  caso  de  micro-empresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que,  nos              
termos  da  LC  n.  123/2006,  possuir  alguma  restrição  na  documentação            
referente  à  regularidade  fiscal,  esta  deverá  ser  mencionada,  com  ressalva,  na             
supracitada   declaração.     
8.2.3.3.1  A  micro-empresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  que  usufruir  dos             
benefícios  de  que  trata  a  LC  123/2006  deverá  apresentar,  na  forma  da  lei,               
juntamente  com  os  documentos  de  habilitação,  a  declaração  de  que  não  se              
encontra   em   nenhuma   das   situações   do   §   4º   do   art.   3º   da   LC   123/2006.     
  

8.2.4.    Regularidade   Fiscal   
8.2.4.1.  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  ou  no  Cadastro               
Geral   de   Contribuintes   (CGC)   ou   no   Cadastro   Nacional   de   Pessoa   Jurídica   (CNPJ).   
8.2.4.2.   Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual,  relativo  ao             
domicílio  ou  sede  da  proponente,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível               
com   o   objeto   do   certame.   
8.2.4.3.  Certificado  de  Regularidade  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –               
FGTS,   fornecido   pela   Caixa   Econômica   Federal.     
8.2.4.4.   Certidão  atualizada  de  inexistência  de  débito  para  com  o  Instituto  Nacional              
de   Seguro   Social   –   CND.    
8.2.4.5. Certidão  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e            
Municipal   do   domicílio   ou   sede   da   licitante.   
8.2.4.6.    Certidão   Negativa   de   Débitos   Trabalhistas.   

  
OBS  Os  interessados  devem  entregar  o  envelope  “Documentação”  contendo  os            
seguintes  documentos,  que  poderão  ser  apresentados  em  original  ou  por  qualquer             
processo  de  cópia  autenticada  por  cartório,  publicação  em  órgão  de  imprensa  oficial              
ou  por  cópias  simples,  desde  que  acompanhadas  dos  respectivos  originais  para  serem              
autenticados  pela  Comissão,  os  quais  devem  estar  dentro  dos  seus  prazos  de              
validade,  não  sendo  aceitas  cópias  ilegíveis  ou  documentos  cujas  datas  estejam             
rasuradas:   
  

9.   ADJUDICAÇÃO   
9.1.   Verificando  o  atendimento  das  condições  de  habilitação  da  proponente  de  menor              
preço,   esta   será   declarada   vencedora,   sendo-lhe   adjudicado   o   objeto   desta   licitação.   
9.1.1. Se  a  proponente  de  menor  preço  não  atender  às  exigências  de  habilitação,  será               
examinada  a  documentação  das  proponentes  das  ofertas  subseqüentes,  na  ordem  de             
classificação,  até  o  encontro  de  uma  proposta  que  atenda  a  todas  as  exigências  do                
edital,  sendo  a  respectiva  proponente  declarada  vencedora  e  a  ela  feita  a  adjudicação               
do   objeto   da   licitação.   
  

10.   FASE   RECURSAL   
10.1. Declarada  à  vencedora,  as  demais  proponentes  presentes  poderão  manifestar           
imediata   e   motivadamente   a   intenção   de   recorrer,   sendo   concedido   o     
prazo  de  2  (dois)  dias  para  apresentação  das  razões  e  de  igual  prazo  para  as                 
contra-razões,  com  imediata  intimação  de  todas  as  presentes  e  assegurada  também             
imediata   vista   dos   autos.   
10.1.1.   A  petição  de  recurso  poderá  ser  feita  na  própria  sessão,  em  formulário               
próprio.   
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10.1.2.  A  falta  de  manifestação,  nos  termos  do  subitem  10.1.,  importará  na              
decadência   do   direito   de   recurso.   
10.2. Os   recursos   não   terão   efeito   suspensivo.   
10.2.1.  O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos             
insuscetíveis   de   aproveitamento.   
  

11.     HOMOLOGAÇÃO   
11.1. Decorridas  as  fases  anteriores,  a  decisão  será  submetida  ao  Prefeito            
Municipal,   para   homologação.   
 11.1.1.  A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  obriga  a  administração  à              
aquisição   do   objeto   licitado.   

  
13.   CONDIÇÕES   DE   PAGAMENTO   E   REVISÃO   DE   PREÇOS   
13.1.1. O  pagamento  do  preço  pactuado  será  efetuado  em  parcelas,  de  acordo             
com  as  entregas  efetuadas,  devendo  a  Contratada  emitir  as  respectivas  faturas  que,              
devidamente  comprovadas  e  atestadas  pelo  Órgão  Gestor  do  Objeto  desta  licitação,             
deverão   ser   pagas   em   30   (trinta)   dias   após   sua   emissão.   
13.1.2. Os  preços  registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços  poderão  sofrer             
reajustes  em  conformidade  com  a  lei  8.666/93,  lei  do  pregão  10.520/02  e  demais               
legislações  pertinentes  a  matéria,  e  ainda  desde  que  haja  solicitação  e  justificativa              
fundamentada   dos   fornecedores   requerentes.   
  

14.   ASSINATURA  DA  ATA  DE  REGISTROS  DE  PREÇOS,  FORNECIMENTO  E           
PENALIDADES.   
14.1.   ASSINATURA   DA   ATA   
14.1.1.   Adjudicado  o  registro  de  preços  e  homologado  o  procedimento,  será             
convocado  o  vencedor  da  licitação  para,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a                 
contar  da  data  de  recebimento  da  notificação,  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,                
cuja  minuta  integra  este  Edital,  sob  pena  de  decair  do  direito  ao  registro  de  preços,                 
podendo,   ainda,   sujeitar-se   às   penalidades   estabelecidas   no   item   16.1.   deste   Edital.   
14.1.2.   O  prazo  para  a  assinatura  da  Ata  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual                 
período,  quando  solicitado  pela  parte  durante  o  seu  transcurso  e  desde  que  ocorra               
motivo   justificado   e   aceito   pela   Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT.   
No  ato  da  assinatura  da  Ata,  a  licitante  vencedora  se  obriga  a  apresentar  a                
composição  detalhada  de  seu(s)  preço(s)  unitário(s),  através  de  planilha(s)  de  custos,             
para  cada  item  adjudicado.  A  não  entrega  da(s)  planilha(s)  de  custos  impedirá  a               
assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  implicando  na  aplicação  das  penalidades              
estabelecidas   no   item   16.1.   deste   Edital.   
  

15.   FORNECIMENTO   
15.1. O  fornecimento  dos  materiais  será  efetuado  mediante  expedição,  pela           
Secretarias  Municipais,  da  “Ordem  de  Fornecimento”,  expedida  pelo  departamento  de            
compras,  da  qual  constará  a  data  de  expedição,  especificações  do  material,             
quantitativo,  prazo,  local  de  entrega  e  preços  unitários  e  totais,  que  substituirá  o               
Termo   de   Contrato.   
15.2. O  material  deverá  ser  entregue  após  o  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento,              
diretamente  no  Órgão  Gestor  do  objeto  desta  licitação,  no  prazo  estabelecido  no              
preâmbulo   deste   edital.   
15.3. Durante  o  prazo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  sua  detentora,  fica                
obrigada  a  fornecer  o  material  ofertado,  nas  quantidades  indicadas  em  cada  “Ordem              
de   Fornecimento”.   
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15.4. A  Prefeitura  Municipal  de  Ribeirãozinho  –  MT,  não  está  obrigada  a  adquirir  uma               
quantidade  mínima  do  material,  ficando  a  seu  exclusivo  critério  a  definição  da              
quantidade   e   do   momento   da   aquisição.   
15.5. Os  quantitativos  totais  expressos  no  Anexo  Especificações  dos  Produtos  são            
estimativos   e   representam   as   compras   durante   o   prazo   de   12   (doze)   meses.   
15.6. A  existência  do  preço  registrado  não  obriga  a  Prefeitura  Municipal  de             
Ribeirãozinho  –  MT,  a  firmar  as  contratações  que  dele  poderão  advir,  facultada  a               
utilização  de  outros  meios,  respeitada  a  legislação  vigente,  sendo  assegurado  à             
detentora   da   Ata   de   Registro   de   Preços   preferência   em   igualdade   de   condições.   
15.7. Caso  sejam  constatados  quaisquer  defeitos  ou  irregularidades,  ou  caso  os            
produtos  não  correspondam  às  especificações  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  os              
mesmos  serão  devolvidos,  devendo  ser  substituídos  pela  empresa  detentora  da  Ata  no              
prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contadas  a  partir  de  sua  notificação,                
sem   que   disso   ocorra   qualquer   custo   ao   Município.   
15.8. Constituem  motivos  para  o  cancelamento  da  Ata  de  Registro  dos  Preços  as              
situações  referidas  nos  artigos  77  e  78  da  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21  de  junho  de                   
1993   e   suas   alterações.   
  

16.   PENALIDADES   
16.1. Pela  recusa  injustificada  em  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  ou  em  aceitar                
o  pedido  de  compras  e/ou  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido,  a              
adjudicada  se  sujeitará  à  multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da                 
obrigação.   
16.2. A  penalidade  prevista  no  subitem  anterior  não  se  aplica  às  empresas             
remanescentes,   em   virtude   da   não   aceitação   da   primeira   convocada.   
16.3. Salvo  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  devidamente  justificada  e              
comprovada,  ao  não  cumprimento,  por  parte  da  empresa  detentora  da  Ata,  das              
obrigações  assumidas,  ou  a  infringência  de  preceitos  legais  pertinentes,  serão            
aplicadas,   segundo   a   gravidade   da   falta,   as   seguintes   penalidades:   
a) Multa  de  0,2%  (dois  décimos  por  cento)  ao  dia,  calculada  sobre  o  valor  do                
fornecimento  realizado  com  atraso,  até  o  décimo  dia  corrido;  após  o  que,  aplicar-se-á               
a   multa   prevista   na   alínea   “b”.   
b) Multa  de  20%  (vinte  por  cento),  sobre  o  valor  total  da  inadimplência  referente               
ao(s)  item(ns)  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  na  hipótese  do  não             
cumprimento   de   qualquer   das   obrigações   assumidas.   
c) Cancelamento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  suspensão  temporária  ao  direito              
de  licitar  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Ribeirãozinho  -  MT,  bem  como  o  impedimento                
de  com  ela  contratar,  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  na  hipótese  de  descumprimento                
integral  de,  no  mínimo,  uma  Ordem  de  Fornecimento  ou  descumprimento  parcial  de              
mais   de   uma   Ordem   de   Fornecimento.   
16.4. As  multas  serão,  após  regular  processo  administrativo,  descontadas  dos           
créditos  da  empresa  detentoras  da  Ata  ou,  se  for  o  caso,  cobrada  administrativa  ou                
judicialmente.   
16.5. As  penalidades  previstas  neste  item  têm  caráter  de  sanção  administrativa,            
conseqüentemente,  a  sua  aplicação  não  exime  a  empresa  detentora  da  Ata  da              
reparação  das  eventuais  perdas  e  danos  que  seu  ato  punível  venha  acarretar  à               
Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT.   
16.6. Constatada  a  inveracidade  de  qualquer  das  informações  fornecidas  pelo           
licitante,   este   poderá   sofrer   quaisquer   das   penalidades   adiante   previstas:   
a) Suspensão  temporária  ao  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a              
Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT,   pelo   prazo   de   12   (doze)   meses;   
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b) Cancelamento   da   Ata   de   Registro   de   Preços,   se   já   estiver   assinada   
16.7. À  proponente  que  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não             
mantiver  a  proposta  ou  lance,  faltar  ou  fraudar  na  execução  das  obrigações  assumidas               
para  execução  do  objeto,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou              
cometer  fraude  fiscal,  será  aplicada  a  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar               
com   a   Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT,   pelo   prazo   de   até   02   (dois)   anos.   
  

17.     DISPOSIÇÕES   GERAIS   
17.1. Eventuais  impugnações  ao  edital  deverão  ser  dirigidas  à  pregoeira  e            
protocoladas  nos  dias  úteis,  das  08h00min  às  11h00min  e  das  13h00min  às              
17h00min,  a  Rua  Antônio  João,  156  -  Centro  –  nesta  cidade,  observando  o  prazo                
previsto  nos  parágrafos  1º  e  2º  do  artigo  41  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93,  com  as                  
alterações   introduzidas   pela   Lei   Federal   n.º    8.883/94   e   seguintes.   
17.1.1.   No  ato  de  autuação  da  impugnação,  é  obrigatória  a  apresentação  de  CPF  ou                
RG,  em  se  tratando  de  pessoa  física,  e  de  CNPJ,  em  se  tratando  de  pessoa  jurídica                  
(por   documento   original   ou   cópia   autenticada).   
17.2.2.   Questões  Diversas   poderão  ser  obtidas  no  Departamento  de  Compras  e             
Licitações,   telefone   n.º   (66)   3415   -1129,   no   horário   das   08h   às   11h   e   das   13h   às   17h.   
17.2.3.  As  dúvidas  a  serem  dirimidas  por  telefone  serão  somente  aquelas  de  ordem               
estritamente   informal.   
17.3.  Para  solucionar  quaisquer  questões  oriundas  desta  licitação,  é  competente,  por             
disposição  legal,  o  Foro  da  Comarca  de  Barra  do  Garças  –  MT,  observadas  as                
disposições   do   §   6º   do   artigo   32   da   Lei   Federal   n.º    8.666/93.   
 17.4.  É  facultado  ao  pregoeiro  ou  à  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,                
a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do              
processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria             
constar   no   ato   da   sessão   pública.   
 17.5.  Fica  assegurado  a  PMR  o  direito  de,  no  interesse  da  administração,  anular  ou                
revogar,  a  qualquer  tempo,  no  todo  ou  em  parte,  a  presente  licitação,  dando  ciência                
aos   participantes,   na   forma   da   legislação   vigente.   
 17.6.  As  proponentes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de              
suas  propostas  e  a  PMR  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,                
independentemente   da   condução   ou   do   resultado   do   processo   licitatório.   
 17.7.  As  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações             
e   dos   documentos   apresentados   em   qualquer   fase   da   licitação.   
 17.8.  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça             
a  realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida              
para  o  primeiro  dia  útil  subseqüente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente              
estabelecido,   desde   que   não   haja   comunicação   do   pregoeiro   em   contrário.   
17.9. Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos,  excluir-se-á             
o  dia  do  início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em                   
dias   de   expediente   na   Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT.     
17.10.   As  condições  de  emissão  de  documentos  de  cobrança,  pagamento,  reajustes,             
garantia  de  execução  da  Ata  de  Registro,  penalidades,  obrigações,  responsabilidades  e             
outras,  são  as  estabelecidas  neste  Edital  e  na  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e  posteriores                
alterações.   
  

18.   CADERNO   DE   LICITAÇÃO   
 18.1.   Fazem   parte   integrante   do   presente   edital:   
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Anexo   I   -  (Termo   de   Credenciamento);   
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 18.2.  No  ato  do  recebimento  do  “Caderno  de  Licitação”,  deverá  a  interessada  verificar               
seu  conteúdo,  não  sendo  admitidas  reclamações  posteriores  sobre  eventuais           
omissões.   
  

              Ribeirãozinho   –   MT,   15   de   fevereiro   de   2021.   
    
  

  
Maria   Auxiliadora   Cardoso   Souza   

Pregoeiro   
  

ANEXO   I   
  

  
TERMO   DE   CREDENCIAMENTO   

  
  

A   empresa   -----------------------------------------------------------------------------------,   
com   sede   na   --------------------------------------------------------------------------------,   
CNPJ   n.º   -------------------------------------,    representada   pelo(a)    Sr.(a)    --------------   
CREDENCIA  o(a)  Sr.(a)  ------------------------------------------------   (CARGO)       
---------------------------------- ,  portador(a)  do  R.G.  n.º   --------------------------   e         
C.P.F.  n.º   -------------------------------- ,  para  representá-la  perante  a  PREFEITURA          
MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃOZINHO  –  MT,  na  licitação  na  modalidade  pregão  n.º  03/2021,              
podendo  formular  lances  verbais  e  praticar  todos  os  atos  inerentes  ao  certame,              
inclusive   interpor   e   desistir   de   recursos   em   todas   as   fases   licitatórias.   
  
  
  

NOME:   
_______________________________________________________________   
  
  

R.G.: ____________________________________________   
  
  

CARGO:    _________________________________________   
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Anexo   II   -  (Termo   de   Habilitação);   
Anexo   III   -  (Modelo   de   Propostas);   
Anexo   IV   -  (Minuta  de  Ata  de  Registro  de        

Preços);   
Anexo   V     -  (Declaração  que  não  emprega      

menor);   
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ANEXO   II   

  
HABILITAÇÃO   PRÉVIA   

  
  
  

PREGÃO   N.º   03/2021   
  

OBJETO :  O  presente  pregão  tem  por  objeto  o   REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA              
FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (EQUIPAMENTOS  MÉDICO  –          
HOSPITALARES  E  MOBILIARIOS  para  a  Atenção  Especializada)   de  acordo  com            
a  EMENDA  PARLAMENTAR  N.º  252/2020  e  257/2020  e  as  especificações  constantes  no              
Termo  de  Referência.  de  acordo  com  as  especificações  constantes  no  Termo  de              
Referência.   
  

A  empresa  _______________________________________________,  com  sede  na        
__________________________________________,  C.N.P.J.  n.º     
__________________,  representada  pelo(a)     
Sr.(a)_________________ ______________   ,  nos  termos  do  art.  4º,  VII,  da  Lei  n.º             
10.520/2002,  declara  para  os  devidos  fins  de  direito  que  cumpre  plenamente  os              
requisitos   da   habilitação   estabelecidos   nas   cláusulas   do   edital   em   epígrafe.   
  

Sendo   a   expressão   da   verdade   subscrevo.   
  
  

DATA,   _______________________________________   
  
  

   __________________________________________   
(nome   do   licitante   e   representante   legal)   
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      ANEXO   III   

  
MODELO   DE   PROPOSTAS   

  
À   
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   RIBEIRÃOZINHO   -   MT   
DEPARTAMENTO   DE   COMPRAS   E   LICITAÇÕES   
  
  

ENDEREÇO:   RUA   ANTONIO   JOÃO,   156   –   CENTRO   –   CEP:   78613-000.   
LICITAÇÃO   NA   MODALIDADE   PREGÃO   N.º   03/2021   
ABERTURA   DIA   _____________   ÀS________   HORAS   
  

A  EMPRESA __________________________________________________________ ,    
ESTABELECIDA  NA  RUA ____________________________________________________ ,     
N.º  ___  ,  COMPLEMENTO:   __________________________   ,  C.N.P.J.  n.º          
_____________________________ TELEFONE:   _________________  FAX:     
________________ BAIRRO:   ________________________   ,  CIDADE:      
____________________________  ESTADO: ______ ,PELO  PRESENTE,  PROPÕE  O       
FORNECIMENTO  DO  OBJETO  DESCRITO  NO  ANEXO  I  E  DEMAIS  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS             
DO   OBJETO,   NAS   SEGUINTES   CONDIÇÕES:   
  

OBJETO:   O  presente  pregão  tem  por  objeto  o   REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA               
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (EQUIPAMENTOS  MÉDICO  –         
HOSPITALARES  E  MOBILIARIOS  para  a  Atenção  Especializada)   de  acordo  com  a             
EMENDA  PARLAMENTAR  N.º  252/2020  e  257/2020  e  as  especificações  constantes  no  Termo              
de   Referência.   
QUANTIDADE:   
PREÇO   UNITÁRIO:   R$:    _______________________    (com   até   duas   casas   decimais).   
MARCA   E/OU   FABRICANTE:    _________________________________   
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VALIDADE   DA   PROPOSTA:   60   (SESSENTA)   DIAS.   
CONDIÇÕES   DE   PAGAMENTO:   CONFORME   EDITAL   
  

TODOS  OS  IMPOSTOS  E  DESPESAS  NECESSÁRIAS  À  CORRETA  EXECUÇÃO  DO  AJUSTE             
ESTÃO   INCLUSOS   NO   PREÇO.     
  

DECLARAMOS  CONHECER  E  NOS  SUBMETEMOS  INTEGRALMENTE  A  TODAS  AS  DEMAIS            
CLÁUSULAS   E   CONDIÇÕES   DO   EDITAL   DE   LICITAÇÃO,   INTEGRANTE   DESTA   PROPOSTA.   
  

RIBEIRÃOZINHO   -   MT,    ________    DE    ______________________________     DE     2021.   
  
  

                __________________________________________________   
                        (assinatura   do   responsável   da   firma   proponente)     

    
          NOME   : __________________________________________   
  

    
R.G.   : _____________________________________________   

  
cargo   

  
  
  
  
  
  

ANEXO   IV   
  

MINUTA   DE   ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   
  
  

ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   
PREGÃO:    Nº.   05/2021   –     REGISTRO   DE   PREÇOS   
PROCESSO:    Nº.   03/2021   
  

VALIDADE:  12  (DOZE)  MESES   contados  a  partir  da  data  de  sua  publicação  no               
Diário   Oficial   dos   Municípios   
  

Pelo  presente  instrumento,  O  Município  de  Ribeirãozinho  -  MT,  Pessoa  Jurídica  de              
Direito  Público  Interno,  com  sede  administrativa  á  Rua  Antônio  João,  156,  Centro,              
nesta  cidade,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº.  15.943.434/0001-00,  representado  neste             
ato  pelo  seu  Prefeito  Municipal,  Senhor   Ronivon  Parreira  das  Neves,  brasileiro,             
solteiro,  residente  e  domiciliado  à  Colônia  Couto  Magalhães,  nesta  cidade  de             
Ribeirãozinho  -  MT,  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº.  1133902-0  SJ/MT  e              
CPF  sob  n.º  931.895.161-20,  e  de  outro  lado  a  empresa             
------------------------------CNPJ:-----------------------------representada  por    
--------------------------,  RG:  ----------------------,  CPF:  -------------------,  residente  e         
domiciliada  -------------------,  nas  quantidades  estimadas  no  Anexo  VI  desta  Ata,  de             
acordo  com  a  classificação  por  elas  alcançadas  por  Lote,  atendendo  as  condições              
previstas  no  Instrumento  Convocatório  e  as  constantes  desta  Ata  de  Registro  de              
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Preços,  sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  da  Lei  nº.  8.666/93  e  suas               
alterações,  Lei  10.520/2002,  Decreto  nº.  3.931/2001,  Decreto  4.342/2002,  Decreto           
Estadual  nº.  7.217/2006  e  1.805/2009,  Decreto  Municipal  460/2007  e  demais            
legislações   pertinentes   a   matéria   e   em   conformidade   com   as   disposições   a   seguir.   
  

1.   DO   OBJETO     
1.1.  O  presente  pregão  tem  por  objeto  o   REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA               
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (EQUIPAMENTOS  MÉDICO  –         
HOSPITALARES  E  MOBILIARIOS  para  a  Atenção  Especializada)   de  acordo  com            
a  EMENDA  PARLAMENTAR  N.º  252/2020  e  257/2020  e  as  especificações  constantes  no              
Termo   de   Referência.   
  

2.   DA   VIGÊNCIA   
2.1.  O  presente  Registro  de  Preços  terá  validade  DE  (12)  MESES,  contados  a  partir  de                 
sua   publicação   no   Diário   Oficial.   
  

3.   DA   GERÊNCIA   DA   PRESENTE   ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   
3.1.  O  gerenciamento  deste  instrumento  caberá  ao  Departamento  de  Licitações,            
através  da  C.  P.  L,  no  seu  aspecto  operacional  e  à  Coordenadoria  Jurídica  de  Licitações                 
da   Prefeitura   Municipal   de   Ribeirãozinho   –   MT,   nas   questões   legais.   
  
  
  

4.   DA   ESPECIFICAÇÃO,   QUANTIDADE   E   PREÇO   
4.1.  O  preço,  a  quantidade,  o  fornecedor  e  a  especificações  dos  itens  registrados               
nesta   Ata,   encontram-se   indicados   na   tabela,   anexo   desta   ata.   
  

5.   EMPENHO   
5.1.  O  Contrato,  no  caso  do  presente  PREGÃO,  será  substituído  pela  Nota  de  Empenho                
na   forma   do   artigo   62,   “caput”   e   parágrafo   4º,   da   Lei   8.666/93.   
5.2.  Como  condição  para  emissão  da  Nota  de  Empenho,  o  licitante  vencedor  deverá               
estar  com  a  documentação  obrigatória  devidamente  atualizada  ou  comprovar  situação            
regular  no  Cadastro  de  Fornecedores  Estadual,  ou  ainda  perante  a  Fazenda  Federal,  à               
Seguridade   Social   (INSS)   e   ao   Fundo   de   Garantia   por   Tempo   de   Serviço   (FGTS).   
5.3.  Se  as  certidões  referidas  no  item  anterior  não  comprovarem  a  situação  regular  do                
licitante,  a  sessão  será  retomada  e  os  demais  chamados,  na  ordem  de  classificação,               
para  fazê-lo  nas  condições  de  suas  respectivas  ofertas,  observado  que  o  (a)  pregoeiro               
(a)  examinará  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  sem  prejuízo  da  aplicação               
das   sanções   cabíveis.   
5.4.  A  Contratada  ficará  obrigada  a  entregar  os  produtos,  nas  quantidades  e  condições               
contratado  com  o  Órgão  ou  Entidade  Adeso  ao  registro  de  preço,  contados  a  partir  da                 
data   de   do   recebimento   da   nota   de   empenho   que   advém   desta   licitação.   
5.5.  Da  nota  de  empenho  advinda  da  homologação  e  adjudicação,  acima  referida,              
constará   o   valor   global   da   contratação.   
  

6.   OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATADA   
6.1.  Retirar  a  Nota  de  Empenho  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  úteis,  contados  do                  
recebimento   da   convocação   formal:   
6.2.   Os   materiais   deverão   ser   entregues   nos   locais   indicados   pelos   Órgãos/Entidades   
adesos   a   ata   de   registro   de   preços   no   Município   de   Ribeirãozinho   -   MT;   
6.3.  O  vencedor  ficará  obrigado  a  entregar  os  materiais  desta  licitação,  em  até  15                
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(quinze)   dias,   contados   do   recebimento   da   Nota   de   Empenho.   
6.4.  A  contratada  será  responsável  pelo  transporte  dos  materiais  até  a  sua  entrega,               
não   cabendo   quaisquer   ônus   adicionais   a   Administração;   
6.5.  A  embalagem  deverá  ser  acondicionada  conforme  padrão  do  fabricante,  devendo             
garantir  a  proteção  durante  o  transporte  e  estocagem,  bem  como  constar  a              
identificação   do   produto   e   demais   informações   exigidas   na   Legislação   em   vigor.   
6.6.  Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do  cumprimento              
das   obrigações   assumidas,   sem   qualquer   ônus   para   os   Órgãos/Entidade.   
6.7 .   Executar  o  fornecimento  dos  materiais  dentro  dos  padrões  estabelecidos  pela             
PREFEITURA   e   conforme   estipulado   neste   edital   e   na   proposta   apresentada;   
6.8.  Substituir,  às  suas  expensas,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  após  notificação                
formal,  os  produtos  entregues  em  desacordo  com  as  especificações  deste  edital,             
conforme  anexos  e  com  a  respectiva  proposta,  ou  que  apresente  vício  de  qualidade               
(que   apresentem   problemas   na   utilização);   
6.9 .  Comunicar  antecipadamente  a  data  e  horário  da  entrega,  não  sendo  aceitos  os               
materiais  que  estiverem  em  desacordo  com  as  especificações  constantes  neste  edital,             
nem  quaisquer  pleitos  de  faturamentos  extraordinários  sob  o  pretexto  de  perfeito             
funcionamento   e   conclusão   do   objeto   contratado;   
6.10 .  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo  Órgão/Entidade,  cujas            
reclamações  se  obrigam  a  atender  prontamente,  bem  como  dar  ciência  à             
PREFEITURA,  imediatamente  e  por  escrito,  de  qualquer  anormalidade  que  verificar            
quando   da   execução   da   Ata;   
6.11.  Dispor-se  a  toda  e  qualquer  fiscalização  da  PREFEITURA,  no  tocante  ao              
fornecimento  do  produto,  assim  como  ao  cumprimento  das  obrigações  previstas  na             
Ata;   
6.12.  Prover  todos  os  meios  necessários  à  garantia  da  plena  operacionalidade  do              
fornecimento,  inclusive  considerados  os  casos  de  greve  ou  paralisação  de  qualquer             
natureza;   
6.13.  A  falta  de  quaisquer  dos  produtos  cujo  fornecimento  incumbe  ao  detentor  do               
preço  registrado,  não  poderá  ser  alegado  como  motivo  de  força  maior  para  o  atraso,                
má  execução  ou  inexecução  dos  serviços  objeto  desta  ATA  e  não  a  eximirá  das                
penalidades  a  que  está  sujeita  pelo  não  cumprimento  dos  prazos  e  demais  condições               
estabelecidas;   
6.14 .  Comunicar  imediatamente  à  PREFEITURA  qualquer  alteração  ocorrida  no           
endereço,  conta  bancária  e  outros  julgáveis  necessários  para  recebimento  de            
correspondência;   
6.15.   Respeitar  e  fazer  cumprir  a  legislação  de  segurança  e  saúde  no  trabalho,               
previstas   nas   normas   regulamentadoras   pertinentes;   
6.16.   Fiscalizar  o  perfeito  cumprimento  do  fornecimento  a  que  se  obrigou,             
cabendo-lhe,  integralmente,  os  ônus  decorrentes.  Tal  fiscalização  dar-se-à          
independentemente   da   que   será   exercido   pela   PREFEITURA;   
6.17 .  Indenizar  terceiros  e/ou  ao  Órgão/Entidade,  mesmo  em  caso  de  ausência  ou              
omissão  de  fiscalização  de  sua  parte,  pelos  danos  ou  prejuízos  causados  por  sua  culpa                
ou  dolo,  devendo  a  contratada  adotar  todas  as  medidas  preventivas,  com  fiel              
observância  às  exigências  das  autoridades  competentes  e  às  disposições  legais            
vigentes;   
6.18.   A  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  deste   edital,  os               
acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessárias,  até  25%  (vinte  e  cinco  por               
cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  objeto  adjudicado,  devendo  supressões  acima             
desse   limite   ser   resultantes   de   acordo   entre   as   partes;   
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7.   OBRIGAÇÕES   DA   CONTRATANTE   
7.1.  Aderir  ao  registro  de  preços  e  determinar  a  execução  do  objeto  quando  houver                
garantia  real  da  disponibilidade  financeira  para  a  quitação  de  seus  débitos  frente  à               
consignatária/contratada,   sob   pena   de   ilegalidade   dos   atos.   
7.2.  Emitir  ordem  de  fornecimento  estabelecendo  dia,  hora,  quantidade,  local  e             
demais   informações   que   achar   pertinentes   para   o   bom   cumprimento   do   objeto;   
7.3.  Receber  o  objeto  adjudicado,  nos  termos,  prazos,  quantidade,  qualidade  e             
condições   estabelecidas   neste   edital;   
7.4.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  atinentes  ao  Objeto,  que  venham  a               
ser   solicitados   pela   CONTRATADA;   
7.5.  Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  à  boa  execução  das  obrigações             
contratuais,  inclusive  permitindo  o  acesso  de  empregados,  prepostos  ou  representantes            
da   Contratada   às   dependências   do   Órgão   ou   Entidade   adeso   ao   registro;   
7.6.   Fiscalizar   o   cumprimento   das   obrigações   contratuais   pela   contratada;   
7.7.   Rejeitar   os   materiais   em   desacordo   com   o   edital;   
7.8 .  Notificar  a  contratada  de  qualquer  irregularidade  encontrada  no  fornecimento  dos             
produtos.   
7.9.   Efetuar   o   pagamento   à   CONTRATADA   conforme   condições   previstas   neste   edital.   
7.10.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  empresa  adjudicatária  enquanto  pendente            
de  liquidação  qualquer  obrigação.  Esse  fato  não  será  gerador  de  direito  a              
reajustamento   de   preços   ou   a   atualização   monetária.   
  

8.   DO   RECEBIMENTO   DOS   MATERIAIS   
8.1 .    Os   materiais   descritos   no   Anexo   I   deste   Edital   serão   recebidos:   
  

a) Provisoriamente,  para  efeito  de  posterior  verificação  da  conformidade  do  material            
com   a   especificação;   
  

b) Definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e             
conseqüente   aceitação;   

c)   Rejeitado,     quando   em   desacordo   com   o   estabelecido   no   Edital,   e   seus   Anexos.     
8.2.  A  entrega  dos  materiais  deverá  ser  em  conformidade  com  o  especificado  na  a  e                 
Proposta   da   licitante   contratada.   
8.3.   O  produto  em  desconformidade  com  o  especificado  acarretará  a  correção;  caso              
não  seja  possível  será  rejeitado,  com  aplicações  das  sanções  administrativas  e/ou             
legais   cabíveis.   
  

9.   DA   DOTAÇÃO   ORÇAMENTÁRIA   
9.1 .  As  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta  Licitação,  correrão  à  conta              
dos  ÓRGÃOS/ENTIDADES  adesos  ao  registro  de  preços,  mediante  concretização  da            
ordem   de   empenho.   
  

10.   DO   PAGAMENTO   
10.1 .  Efetuar  o  pagamento  após  o  recebimento  definitivo  dos  produtos,  mediante             
ordem  bancária  através  do  Banco  do  Brasil  S/A,  em  moeda  corrente  em  até  30                
(trinta)  dias,  contados  a  partir  do  recebimento  da  fatura/Nota  fiscal,  devidamente             
atestada   pelo   setor   competente.     
10.1.1 .  A  Administração  se  reserva  o  direito  de  não  receber  os  materiais  que  não                
estiverem  em  perfeitas  condições  de  uso  e/ou  de  acordo  com  as  especificações              
estipuladas  neste  edital,  ficando  suspenso  o  pagamento  da  Nota  Fiscal  enquanto  não              
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forem   sanadas   tais   incorreções;   
10.1.2.  A  omissão  de  qualquer  despesa  necessária  à  realização  do  objeto  será              
interpretada  como  não  existente  ou  já  incluída  nos  preços,  não  podendo  a  licitante               
pleitear   acréscimo   após   a   entrega   das   Propostas;   
10.2 .  O  Contratado  deverá  indicar  no  corpo  da  Nota  Fiscal/fatura,  descrição  do              
equipamento  (com  detalhes),  o  número  e  nome  do  banco,  agência  e  número  da  conta                
onde   deverá   ser   feito   o   pagamento,   via   ordem   bancária;   
10.2.1.   Caso  constatado  alguma  irregularidade  nas  notas  fiscais/faturas,  estas  serão            
devolvidas  ao  fornecedor,  para  as  necessárias  correções,  com  as  informações  que             
motivaram  sua  rejeição,  contando-se  o  prazo  para  pagamento  da  data  da  sua              
reapresentação.   
10.2.2.  Nenhum  pagamento  isentará  o  FORNECEDOR/CONTRATADO  das  suas          
responsabilidades   e   obrigações,   nem   implicará   aceitação   definitiva   do   fornecimento.   
10.3 .  As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferência  de  valores  para  outras             
praças   serão   de   responsabilidade   do   Contratado;   
  

11.   DO   CANCELAMENTO   DA   ATA   DE   REGISTRO   DE   PREÇOS   
11.1.   A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  cancelada  de  pleno  direito,  nas                 
seguintes   situações:   
  

a) Quando  o  fornecedor/consignatária  não  cumprir  as  obrigações  constantes  no  Edital            
e   desta   Ata   de   Registro   de   Preços;   

  
b) Quando  o  fornecedor/consignatória  der  causa  a  rescisão  administrativa  da  Nota  de             

Empenho  decorrente  deste  Registro  de  Preços,  nas  hipóteses  previstas  nos  incisos             
de   I   a   XII,   XVII   e   XVIII   do   art.   78   da   Lei   8.666/93;   

  
c) Em  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  da  Nota  de  Empenho              

decorrente   deste   Registro;   
  

d) Os   preços   registrados   se   apresentarem   superiores   aos   praticados   no   mercado;   
  

e)    Por   razões   de   interesse   público   devidamente   demonstradas   e   justificadas;   
  

11.2.   Ocorrendo  cancelamento  do  preço  registrado,  o  Fornecedor  será  informado  por             
correspondência,   a   qual   será   juntada   ao   processo   administrativo   da   presente   Ata.   
11.3.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  do  Fornecedor,  a                
comunicação  será  feita  por  publicação  no  Diário  Oficial,  considerando-se  cancelado  o             
preço   registrado   a   partir   da   última   publicação.   
11.4.  A  solicitação  do  Fornecedor  para  cancelamento  dos  preços  registrados  poderá             
não  ser  aceita  pela  Secretaria,  facultando-se  a  esta  neste  caso,  a  aplicação  das               
penalidades   previstas   nesta   Ata   e   no   Edital.   
11.5.   Havendo  o  cancelamento  do  preço  registrado,  cessarão  todas  as  atividades  do              
FORNECEDOR,   relativas   ao   fornecimento   do   Item.   
11.6.   Caso  a  PREFEITURA  não  se  utilize  da  prerrogativa  de  cancelar  esta  Ata,  a  seu                 
exclusivo  critério,  poderá  suspender  a  sua  execução  e/ou  sustar  o  pagamento  das              
faturas,  até  que  o  FORNECEDOR  cumpra  integralmente  a  condição  contratual            
infringida.   
  

12.   DAS   PENALIDADES   
12.1.   O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas  nos  termos  desta  ata             
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e  do  edital  sujeita  a  contratada  a  multas,  consoante  o   caput  e  §  1º  do  art.  86  da  Lei                     
n o     8.666/93,   incidentes   sobre   o   valor   da   Nota   de   Empenho,   na   forma   seguinte:   
12.2.  Sem  prejuízo  das  sanções  cominadas  no  art.  87,  I,  III  e  IV,  da  Lei  8.666/93,                  
pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  adjudicado,  ao  ÓRGÃO/ENTIDADE   poderá,             
garantida  a  prévia  e  ampla  defesa,  aplicar  à  Contratada  multa  de  até  10%  (dez  por                 
cento)   sobre   o   valor   adjudicado.   
12.3.  Se  a  adjudicatária  recusar-se  a  retirar  a  nota  de  empenho  injustificadamente  ou               
se  não  apresentar  situação  regular  no  ato  da  feitura  da  mesma,  garantida  prévia  e                
ampla   defesa,   sujeita-se   às   seguintes   penalidades:   
12.3.1.   Multa   de   até   10%   sobre   o   valor   adjudicado;   
12.3.2.   Suspensão   temporária   de   participar   de   licitações   e   impedimento   de   contratar   
com   a   Administração   Pública,   por   prazo   de   até   02   (dois)   anos,   e/ou;   
12.3.3.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração             
Pública.   
12.4.  A  licitante,  adjudicatária  ou  contratada  que  deixar  de  entregar  ou  apresentar              
documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de              
seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,               
comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantida  prévia  e  ampla              
defesa,  ficará  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o  Estado  pelo  prazo  de  até  05                 
(cinco)  anos  e,  se  for  o  caso,  será  descredenciado  do  Cadastro  de  Fornecedores  por                
igual   período,   sem   prejuízo   da   ação   penal   correspondente   na   forma   da   lei.   
12.5.   A  multa,  eventualmente  imposta  à  contratada,  será  automaticamente           
descontada   da   garantia   do   contrato.   
12.6.   As  multas  previstas  nesta  seção  não  eximem  a  adjudicatária  da  reparação  dos               
eventuais  danos,  perdas  ou  prejuízos  que  seu  ato  punível  venha  causar  a              
PREFEITURA.   
  

13.   DISPOSIÇÕES   FINAIS     
13.1.     As   partes   ficam,   ainda,   adstritas   às   seguintes   disposições:   

  
I  todas  as  alterações  que  se  fizerem  necessárias  serão  registradas  por  intermédio             

de   lavratura   de   termo   aditivo   a   presente   ata   de   Registro   de   Preços.   
  

II Vinculam-se  a  esta  Ata,  para  fins  de  análise  técnica,  jurídica  e  decisão  superior               
o  Edital  de   Pregão  nº.  03/2021  e  seus  anexos  e  as  propostas  das               
classificadas.   

  
III   é  vedado  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  do  presente  registro  para              

qualquer  operação  financeira,  sem  prévia  e  expressa  autorização  da           
PREFEITURA.   

  
14.    DO   FORO   
14.1  -  Fica  eleito  o  foro  da  cidade  de  Barra  do  Garças,  Estado  de  Mato  Grosso,  como                   
competente  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  questões  decorrentes  da  execução            
deste   contrato.   
  

Ribeirãozinho   -   MT,   ....   de   ......   de   2021.   
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ANEXO   V   
  
  
  

DECLARAÇÃO   PARA   CUMPRIMENTO   DO   ART   27,   V,   LEI   8.666/93.   
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Processo   Licitatório   nº.   05/2021   

Pregão   Presencial   nº.   03/2021   

O  presente  pregão  tem  por  objeto  o   REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA              
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (MOVEIS  E  EQUIPAMENTOS  DE          
INFORMÁTICA),   de  acordo  com  as  especificações  constantes  no  Termo  de            
Referência.   
  

NOME  DA  EMPRESA_________________,  CNPJ  n°______________________,  por        
intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a)____________portador  da  Carteira           
de  Identidade  n°________,  CPF  n°________,sediada  _______(Endereço        
Completo)____,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  para  fins  do  disposto  no  inciso  V  do                 
Art.  27  da  Lei  8666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  acrescido  pela  Lei  n°  9854,  de  27  de                     
outubro  de  1999,  que  não  emprega  menores  de  18  anos  em  trabalho  noturno,               
perigoso   ou   insalubre,   e   não   emprega   menor   de   dezesseis   anos.   
  

  

  

  

Local   e   Data(a):__________________________________   
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15943434/0001-00CNPJ: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
RUA ANTONIO JOAO, 156

Lista de Produtos com Preço Médio Página 1 de 4

Licitação: 000005/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 203.001.787 ANDADOR UN 1

RODÍZIOS DIANTEIROS: NÃO POSSUIMATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO
272,00272,00

2 203.001.788 APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL UN 1
APARELHO DE CORRENTE CONTINUA,FREQUENCIA DE 1 A 2000 HZ

1.721,001.721,00

3 203.001.789 APARELHO DE LUZ INFRAVERLHO UN 1
TIPO: PORTÁTILSUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUIILUMINAÇÃO: 150 W

548,00548,00

4 006.001.121 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS UN 7
SPLITCAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO (QUARTO REPOUSO/PLANTONISTA FEMININO E MASCULINO; SALA DE ESPERA E
SALA DE MEDICAÇÃO).

12.033,001.719,00

5 001.001.307 ARMÁRIO MÓVEL DE AÇO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X
LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG (CONSULTÓRIO).

569,00569,00

6 001.001.308 ARMÁRIO VITRINE COM PORTA UN 2
ARMÁRIO DO TIPO DE VITRINE COM PORTA PARA GUARDAR MATERIAIS OU MEDICAMENTOS. NÚMERO DE PORTAS/MATERIAL DE
CONFECÇÃO/LATERAIS DE VIDRO:02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/POSSUI . (SALA DE MEDICAÇÃO E SALA DE PROCEDIMENTOS).

3.576,001.788,00

7 001.001.309 ARQUIVOS PARA DOCUMENTOS, TIPO FICHÁRIO COM GAVETAS UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE  5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO (RECEPÇÃO/ REGISTRO
).

571,00571,00

8 001.001.310 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL UN 1
FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS:DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU
VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG.

5.337,005.337,00

9 203.001.790 BALANCIM PROPRIOCEPTIVO UN 1
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO / PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE.

333,00333,00

10 001.001.312 BALDE / LIXEIRA UN 1
CAPACIDADE / MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO (CONSULTÓRIOS).

151,00151,00

11 001.001.311 BALDE A PEDAL UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE: AÇO INOX / DE 30L ATÉ 49L.

231,00231,00

12 001.001.313 BANQUETA UN 1
BANCO PEQUENO E SEM ENCOSTO , MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO
INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI.

582,00582,00

13 001.001.314 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO UN 1
BEBEDOURO ELETRICO PARA REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ; TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES.

684,00684,00

14 203.001.791 BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL UN 1
Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas
pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com
cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.

3.951,003.951,00

15 001.001.316 BIOMBO HOSPITALAR UN 3
DIVISOR DE AMBIENTE ; MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI. (CONSULTÓRIOS
E SALA DE OBSERVAÇÃO).

1.494,00498,00

16 001.001.317 CADEIRA UN 2
CADEIRA DE USO GERAL; MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: AÇO / FERRO

200,00100,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.16.886 - 10725)
24/10/2017 16:15 Usuário: MARCOS VINICIUS COELHO LOPES
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Licitação: 000005/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO. (SALA DE TRIAGEM , CONSULTÓRIOS).

17 258.004.619 CADEIRA DE BANHO HIGIENICA UNIDA 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/SEM COLETORAPOIO DE
BRAÇO: POSSUI APOIO DE PÉS: POSSUI

461,00461,00

18 001.001.318 CADEIRA DE RODAS ADULTO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO
PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO (POSTO DE ENFERMAGEM).

1.328,001.328,00

19 001.001.319 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO UN 1
CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL. (POSTO DE ENFERMAGEM)

1.600,001.600,00

20 203.001.792 CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA UN 1
Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em
nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiras de borracha anti-derrapante. Capacidade suportável de no
mínimo 120 kg.

398,00398,00

21 001.001.320 CARRO MACA AVANÇADO UN 1 9.174,009.174,00
22 001.001.321 COMADRE RECIPIENTE HIGIÊNICO UN 1

MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL- CAPACIDADE: DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS
174,00174,00

23 203.001.786 COMPRESSOR/MIN UN 1
COMPRESSOR/MIN 1/4HP DE 3 A 4 SAÍDAS / POSSUI - SUPORTE COM RODÍZIOS.

2.129,002.129,00

24 296.001.123 COMPUTADOR DESKTOP - BASICO UN 1
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4
GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX,
MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1
ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI.
Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com
fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows
10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de
12 meses. (POSTO DE ENFERMAGEM).

4.924,004.924,00

25 203.000.126 DETECTOR FETAL UN 2
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI

2.026,001.013,00

26 203.001.793 ELETROESTIMULADOR COM CORRENTE GALVÂNIA-FARÁDICA UN 1
GALVANICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES/MÍNIMO 2 CANAIS

2.708,002.708,00

27 203.001.524 ESCADA C/ 02 DEGRAUS UNIDA 2
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.

738,00369,00

28 203.001.794 ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO UN 1
APLICAÇÃO:MEMBROS SUPERIORES (OMBROS e DEDOS)

125,00125,00

29 203.001.778 ESFIGMOMANOMETRO OBESO UN 1
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON.

347,00347,00

30 199.001.016 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO UNIDA 3 591,00197,00
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ANEROIDE DE BRACO ATE 300 MMHG BRACADEIRA EM NYLON FECHO EM METAL ADULTO. 

31 203.001.777 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL UN 1
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON

280,00280,00

32 203.001.795 ESPALDAR EM MADEIRA UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA;REGULAGEM: SIM.

998,00998,00

33 203.001.779 ESTETOSCOPIO ADULTO UN 3
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO

1.128,00376,00

34 203.001.780 ESTETOSCOPIO INFANTIL UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO

325,00325,00

35 203.001.796 EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS UN 1
Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência
entre 3kg e 3,5kg.

75,0075,00

36 203.001.797 EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELO UN 1
Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência
entre 3kg e 3,5kg.

346,00346,00

37 203.001.798 FES UN 1
NÚMERO DE CANAIS: 02 CANAIS

1.289,001.289,00

38 203.001.781 FOCO REFLETOR UN 1
ILUMINAÇÃO: LED- HASTE: FLEXÍVEL

594,00594,00

39 203.001.799 GANGORRA DE EQUILIBRIO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE.

350,00350,00

40 203.001.782 GLICOSIMETRO UN 2
ACESSÓRIOS: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR

300,00150,00

41 001.001.322 IMPRESSORA LASER UN 1
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de
1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e
verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

1.980,001.980,00

42 203.001.783 LANTERNA CLÍNICA UN 1
TIPO: LED.

68,0068,00

43 001.001.323 LONGARINA UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES

900,00900,00

44 001.001.324 MESA DE ESCRITÓRIO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI

558,00558,00

45 001.001.325 MESA DE MAYO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

708,00708,00

46 203.001.532 NEGATOSCOPIO UNIDA 1
 TIPO: 2 CORPOS

883,00883,00

47 203.001.584 OFTALMOSCOPIO UNIDA 1
COMPOSIÇÃO/ILUMINAÇÃO: ATÉ 5 ABERTURAS/LED

1.465,001.465,00

48 203.001.784 PAPAGAIO UN 2
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

200,00100,00
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49 203.001.800 PRONO-SUPINADOR UN 1

Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho, montado em um suporte de
madeira para ser fixado na parede. Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência, rotor em estrutura metálica com empunhadeira de
madeira e com resistência regulável. Medidas aproximadas 25 x 15 x 15 cm.

405,00405,00

50 203.001.785 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI

293,00293,00

51 203.001.533 SUPORTE DE SORO UNIDA 5
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO: PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL

2.115,00423,00

52 203.001.801 TABLADO PARA FISIOTERAPIA UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO: MADEIRA COM ESTOFAMENTO

1.346,001.346,00

53 001.001.326 TABLET UN 9
COMPUTADOR DE MAO - TIPO TABLET, LCD OU LED, COM RETRO ILUMINACAO E COM TAMANHO MINIMO DE 09(NOVE) E MAXIMO DE 10.1
(DEZ PONTO UM) POLEGADAS, MEMORIA RAM MINIMO DE 2 GB(UM GIGABYTE), ARMAZENAMENTO INTERNO CAPACIDADE MINIMA DE 32
GB,POSSUI SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA , EXPANSAO DO ARMAZENAMENTO INTERNO COMPATIVEL COM CARTAO DE ATE 64
GB(SESSENTA E QUATRO GIGABYTES), CAMERA TRASEIRA COM RESOLUCAO MINIMA DE 05 MP(CINCO MEGAPIXELS), CAMERA
FRONTAL COM RESOLUCAO MÍNIMA 1.2 MP(UM PONTO DOIS MEGAPIXELS), BATERIA CAPACIDADE MINIMA 6000MA/H(SEIS MIL
MILAMPERES HORA), CONECTIVIDADE WIFI PADRAO , COM SUPORTE A REDES 3G E 2G, SISTEMA DE GPS INTEGRADO.

5.040,00560,00

54 203.001.805 TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE

169,00169,00

55 203.001.802 TABUA DE QUADRÍCEPS UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO: MADEIRA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

144,00144,00

56 203.001.806 TÁBUA DE TRÍCIPS UN 1
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO: MADEIRA/MDF COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO.

136,00136,00

57 203.001.803 TENS E FES UN 1
NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS.

1.288,001.288,00

58 203.001.804 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA UN 1
FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZTELA LCD: POSSUIMODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO

1.454,001.454,00

59 005.001.043 VEÍCULO DE PASSEIO UN 1
TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM)

56.187,0056.187,00

117.852,00 140.000,00Total ->
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