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1 - PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 

Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nr. 11.364.895/0001-60 por intermédio do Pregoeiro 

Oficial designado pela Portaria n. 550/2013, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local abaixo indicado, com obediência a Lei n. 10.520 de 

17 de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), 

Decreto Federal n. 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão Presencial, 

Decretos n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o SRP, Decretos Municipais N. 
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032/2005 e 09/2010, e Lei Complementar N. 123 de 14 de dezembro de 2006 que Institui o 

Estatuto Nacional da ME e EPP, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma 

PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus 

anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande – Superintendência de Licitações, nos dias úteis das 08h30min às 18h00min, sito à 

Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 

50,00 - não restituível e gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.3. A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de 

Referência, anexo neste edital. 

1.4. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.302.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 1052 – Ampliação e manutenção de equipe de saúde da família  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.122.0015 

PROJETO ATIVIDADE: 2063 – Manutenção e encargos das atividades do Hospital e Proto 

Socorro Municipal 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/


   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. Fone (65) 3688-8051 

  

3 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2100 – Consolidação das ações de reabilitação ortopédica e motora 

desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2097 – Implantação e fornecimento das ações e serviços de média 

e alta complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1319 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0205 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.03 

PROJETO ATIVIDADE: 1294 – Implantação de núcleo de apoio a saúde da família - NASF 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

1.5. O valor total estimado pela Secretaria de Saúde é de R$ 4.019.419,33 (Quatro milhões 

dezenove mil quatrocentos e trinta e três centavos). 

 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

 

2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO:  

 

 

2.2  DATA DA REALIZAÇÃO: 10 de março de 2014.  

 HORA: 08h15min (horário de Mato Grosso) 

 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os envelopes de proposta de 

preços (I), habilitação (II) e o credenciamento serão recebidos pelo Pregoeiro das 

08h15min às 08h30min (fuso horário local). 

 LOCAL: Avenida Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa – SALA DE LICITAÇÕES - 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

2.3 Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas no site 

no campo Licitação (Pregão Presencial), razão pela qual as empresas interessadas 

deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 

MUNICÍPIO, conforme edital e seus anexos. 
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automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova 

convocação. 

3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 12 do Decreto N. 3.555/00 e art 41 Lei 8666/93, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, 

devendo fazê-lo por escrito, dirigidos ao Pregoeiro, o qual deverá ser protocolizado na 

Superintendência de Licitações da PMVG, sito a Av. Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água 

Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h30min às 18h30min. 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados também por meio do e-mail 

pregaovg@hotmail.com, dentro do prazo estipulado no item acima; 

3.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

3.4 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

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

3.5 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designado nova data para a realização 

do certame. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital conhece e 

concorda plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que 

indiretamente a regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma 

presencial; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de 

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou 

questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 

licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos. 

mailto:pregaovg@hotmail.com
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4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a) Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme 

o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil. 

c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados. 

d) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

e) Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

f) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

g) Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico. 

h) Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

 

5 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação será assinada a ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS entre as partes, conforme Anexo XI, com prazo de validade de 12 (doze) 

meses, contados a partir da publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados 

trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da 

Ata de Registro de Preços. 
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5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

5.7. ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretária Municipal de Saúde é o Órgão da responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

5.8. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 

5.9 ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do numero de órgãos não participante 

que aderirem conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 23/01/2013. 

5.9.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 

órgão gerenciador. 

5.9.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de 

vigência da ata. 

5.9.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

5.10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as condições 

estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93, conforme disposto no Decreto 7.892 de 

23/01/2013. 
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5.11 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a 

legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições. 

5.12 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

I. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 

Preços; 

II. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

III. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 

78 da Lei 8.666/93; 

IV. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente 

deste Registro; 

V. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

VI. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.12.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo 

da presente Ata. 

5.12.2 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. 

5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 

ser aceita pelo Município de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 

5.12.5 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 

Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa de 

apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao 
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presente procedimento licitatório (artigo 4º, inciso VI, da Lei N. 10.520/2002 e artigo 11, 

inciso IV do Decreto N 3.555/2000). 

6.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II em 

original, por qualquer processo de cópia devidamente autenticada em Cartório competente 

por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda por 

publicação em órgão de imprensa oficial. Sob pena de desclassificação do participante, os 

seguintes documentos:  

6.2.1 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial e suas 

alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, para maior segurança, de preferência que seja 

devidamente autenticado em Cartório competente por tabelião de notas. 

6.2.2 Caso representado por procurador. 

6.2.2.1 Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

5.2.2.2 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme 

modelo no Anexo VII ao Edital.  

6.2.3 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no Anexo V ao Edital. 

6.2.3.1 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO de acordo com modelo no Anexo VI ao Edital, somente para as 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem com 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. 

6.2.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n. 123/2006 deverá apresentar: 

6.2.4.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, conforme 

Modelo Anexo VIII. 

6.2.4.2 COMPROVANTE DE OPÇÃO PELO SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da 

Receita Federal.  

6.2.4.3 QUANDO NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 

a. Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração 

do resultado do exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro 

dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da LC 123/2006. 
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6.3 FICHA CADASTRAL, conforme modelo Anexo X. 

6.4 O descumprimento das exigências do 6.2.4 significa renúncia expressa e consciente, 

desobrigando a Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicável ao 

presente certame. 

6.5 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

6.6 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto.  

6.7 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do 

representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá 

a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço constante na 

proposta escrita. 

6.8 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.9 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa da 

Pregoeiro. 

7 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 

sessão pública do Pregão, das __h15min às 08h30min. 

7.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe técnica de pregão, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

7.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente 

em envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVELOPE I 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N 07/2014 

ABERTURA DIA: 10/03/2014 -

08h15Hs. 

PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

__________________________ 

 

ENVELOPE II 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N 07/2014 

ABERTURA DIA: 10/03/2014 -

08h15mn. 

HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

__________________________ 
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8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I 

 ―PROPOSTA COMERCIAL‖ 

8.1. A Proposta de Preços INICIAL deverá ser apresentada preferencialmente em 01 (uma) 

via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa ou digitada em papel timbrado do 

proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas 

de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou 

representante legal da proponente, podendo as demais serem apenas rubricadas, contendo:  

8.2. Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) 

para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da 

Fazenda;  

8.3.  Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;  

8.4.  A proposta deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as 

condições estabelecidas com as especificações detalhadas dos produtos incluindo a marca 

dos mesmos, contendo o VALOR UNITARIO E O VALOR TOTAL ESTIMADO POR ITEM, 

expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) 

casas decimais, discriminado em algarismo arábico, considerando inclusos no preço os 

valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e 

outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto.  

8.5. PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante legal da 

empresa licitante com poderes para tal investidura.  

8.6.  DECLARAÇÃO do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos, a contar de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou judicial. 

8.7. Certificado de Registro do equipamento, emitido pela ANVISA vinculada ao Ministério 

da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no ―Diário Oficial da União‖ – DOU relativa ao 

registro do equipamento, no caso de equipamento importado apresentar documento 

equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo 

respectivo consulado, traduzida por tradutor público juramentado, devendo ser 

apresentados na proposta de preços;  

8.8.  A Proposta de Preços AJUSTADA deverá ser apresentada somente pela licitante 

vencedora, após a fase de lances/negociações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
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9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

PARA A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR 

ITEM, conforme especificado no anexo I deste edital.  

9.2 No dia, horário e local indicado no item 2.2 e 7.1 acima, a equipe técnica de pregão 

receberá os envelopes de proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o 

credenciamento dos interessados em participar do certame. 

9.3 No credenciamento, as licitantes entregarão o Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. Anexo V ou VI. 

9.4 Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, estabelecido 

nos itens 2.2 e 6.1 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

9.5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

9.6 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 

serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

9.7 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.  

9.8 As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade, serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três).  

c) Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

10 - DOS LANCES 

10.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autore(a)s das propostas classificadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor(a) da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.  
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10.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e decrescentes. 

10.3 O Pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor mínimo 

entre os lances. 

10.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinar da formulação de lances. 

10.5 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso não se realize 

lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação. 

10.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente as penalidades constantes na legislação vigente.  

10.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

sendo selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através dos termos do 

art. 44 da Lei Complementar n. 123/06, será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, para a 

etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

10.7.1 Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

10.7.2 Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, serão 

adotados os seguintes procedimentos: 

a. Microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma da alínea ―a‖ acima, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.7.1 acima, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
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subitem 10.7.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.8 O Pregoeiro poderá negociar com o autor(a) da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

10.9 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço. 

10.10 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 

seu autor(a), decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

10.11 Os percentuais de descontos ofertados na etapa de lances deverão ser proporcionais 

para todos os itens, não podendo valer-se de desconto maior para um determinado item e 

menor para outro.  

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

11.1  A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, 

por publicação em órgão de imprensa oficial. 

11.2  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

a. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, 

será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação;  

b. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar a licitação. 

11.3 O registro cadastral da Prefeitura de Várzea Grande, não substitui os documentos, 

devendo ser apresentados por todos os licitantes.  
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11.4 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

11.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 

deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou 

seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; ou 

se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo: 

11.5.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

11.6 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo também, 

se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução.  

11.7 Constatado através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

11.8 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

12 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II 

―DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO‖ 

12.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

12.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

12.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

12.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante. 

12.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

preferencialmente em ordem, com suas páginas numeradas seqüencialmente, a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

12.6 REGULARIDADE FISCAL 

 12.6.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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12.6.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 

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

com o objeto contratual; 

 12.6.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica 

para participar de licitações; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura 

do respectivo domicílio tributário. 

12.6.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

12.6.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

12.6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V; 

12.6.7 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Estado do respectivo domicílio tributário (Ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

12.6.8 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário (Ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de 

emissão. 

 

12.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

12.7.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias 

corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do 

presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.  

12.7.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, 

nos termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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12.7.3 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstração de Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; e 

 Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento. 

 

12.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.8.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, compatível ao 

objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá 

preferencialmente ser apresentado com firma reconhecida em cartório). 

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

b) É facultado o Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, 

conforme disposto no art. 43, § 3º, Lei n. 8.666/93. 

12.8.2 Comprovação de Assistência Técnica: Prestada pelo fabricante, sua filial, 

seu representante técnico ou empresa autorizada na região metropolitana de Cuiabá e 

ou Várzea Grande. Deverá ser apresentada na proposta as informações sobre a 

Assistência Técnica, constando dados das empresas que poderão realizar a assistência 

técnica. 

 

12.9 EXIGÊNCIAS ESPECIFICAS  

12.9.1 CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU ISENÇÃO, 

emitido pela ANVISA vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da 

publicação no ―Diário Oficial da União‖ – DOU relativa ao registro do 

equipamento, no caso de equipamento importado apresentar documento 

equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia 

autenticada pelo respectivo consulado, traduzido por tradutor público 

juramentado; 
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12.9.2 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, da LICITANTE, expedido pelo 

órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade. 

12.9.3 ALVARÁ SANITÁRIO em vigência, da LICITANTE, expedido pela Vigilância 

Sanitária Estadual e ou Municipal. 

 

12.9.4 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Modelo no 

Anexo IV. 

 

12.9.5 Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores 

públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de 

poderes para decidir no âmbito da empresa. Modelo no Anexo IV 

 

12.9.6 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

SUA HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 

empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último 

deverá estar acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de 

mandato. Modelo no Anexo III.  

12.10 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo IX. 

12.11 Não serão aceitos protocolos de renovação. As renovações, somente serão válidas se 

publicadas no Diário Oficial da União. 

 

13 - DO RECURSO 

13.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, abrindo-se 

então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.  

13.2 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  
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13.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à proposta de 

preços de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena de não 

conhecimento do recurso interposto. 

13.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a 

autoridade competente Homologará à adjudicatária para determinar a contratação. 

13.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 

sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na Superintendência de Licitações. 

13.7 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

 

14 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 Os produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância 

destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 

contratada. 

14.2 Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretária 

Municipal de Saúde em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o prazo para substituição caso seja 

necessário será de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da ata de registro de 

preços/contrato sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

 

14.3 Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas 

partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as 

especificações. Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos 

contratuais, os objetos serão recebidos definitivamente, mediante Termo Assinado pelas 

partes; 

 
14.3.2. O recebimento provisório dos equipamentos dar-se-á pelo Município de 

Várzea Grande através do Almoxarifado Central/SMS, ou em outro local determinado 

no Empenho pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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14.3.3. O recebimento provisório dos Medicamentos não implica em sua aceitação; 
 

14.3.4. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Almoxarifado Central da Secretaria 

Municipal de Saúde, após a verificação do cumprimento das especificações dos 

produtos (conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo 

com o Edital), nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta apresentada, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório; 

 

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 

mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pelo 

secretário (a) da pasta e fiscal designado para contratação, contendo a modalidade e o n. 

da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado. 

15.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

15.3 Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá: 

a) Em cada pagamento será obrigatório a apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a 

Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, através de 

Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de 

validade expresso na própria certidão. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital: 

16.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz 

parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

16.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 

nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

16.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e 
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por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 

16.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras ou da Secretaria, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas 

nesta ATA; 

16.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

16.6. Comunicar imediatamente a Superintendência de Compras qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

16.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 

16.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida pelo Setor de Compras ou Secretarias solicitantes; 

16.9. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de 

Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes; 

16.10. Os materiais a serem entregues deverão estar de acordo com as descrições do 

Termo de Referência e proposta apresentada.  

16.11. Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar 

da notificação. 

16.12. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como 

desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os 

danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à contratante. 

16.13. A empresa vencedora obrigatoriamente deverá ter Assistência técnica e manutenção 

prestada pelos seus representantes autorizados, nas cidades de Cuiabá e/ou Várzea 

Grande/MT. 

16.14. O fornecedor deve assegurar a entrega dos equipamentos e serviços de assistência 

técnica e manutenção do equipamento, dentro do prazo de garantia, com qualidade 

satisfatória. 

16.15. O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manutenção preventiva ou 

corretiva, comprometendo-se a realiza-la imediatamente, a partir da data de recebimento 
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do pedido da instituição, assumindo o ônus de não computar no período de garantia os 

prazos excedentes de manutenção do equipamento, observando que quando houver a 

necessidade da manutenção preventiva e corretiva de algum equipamento a empresa 

obrigatoriamente deverá ofertar a contratante outro equipamento em pleno funcionamento 

até que o concerto do equipamento da contratante seja devidamente entregue e instalado e 

em pleno funcionamento. 

16.16. O fornecedor deve assegurar, durante um período de tempo estabelecido a contar 

da data de aceitação do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição, 

comprometendo-se a faze-lo em prazo máximo definido, a partir da data de recebimento do 

pedido da instituição. 

16.17. O fornecedor deve fornecer à instituição, nas condições e prazos previstos pela 

instituição, todas as informações técnicas necessárias para a prestação de serviços de 

manutenção do equipamento (manual de serviço). 

16.18. A instalação dos equipamentos ficará sob responsabilidade da empresa vencedora, 

devendo ser iniciada imprescindivelmente e imediatamente após o recebimento formal da 

autorização de fornecimento. 

16.19. Dar garantia de 02 (dois) anos, (todos os custos de garantia deverão estar inclusos 

na proposta, inclusive placas e componentes elétricos e eletrônicos) contando a partir da 

data de recebimento/entrega dos mesmos na instituição contratante e compromisso de 

substituição imediata ou de reparos de no Maximo 15 (quinze) dias.   

16.20 A empresa vencedora devera ofertar treinamento/capacitação para os profissionais e 

técnicos da instituição na operação de todos os equipamentos adquiridos quando solicitado, 

sem que haja ônus para a contratante  

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 

17.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, 

para retirar a Ordem de Fornecimento; 

17.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

17.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

17.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante a execução e no recebimento dos serviços; 
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17.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 

17.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

17.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do 

pagamento. 

17.1.9 A equipe técnica instituída para a aceitação do equipamento, deverá se manifestar 

quanto à adequação do funcionamento do equipamento realizada pelo fornecedor ou seu 

representante autorizado. 

 

18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução 

do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 

da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao 

Contratado as seguintes sanções: 

 

I. ADVERTÊNCIA 

18.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos 

seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, 

desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 

independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento 

nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que 

não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo 

prazo não superior ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 
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18.1.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA 

CONTRATUAL correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos 

materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida; 

  O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será 

contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término 

do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução 

total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, 

pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de 

entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o 

prazo estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e 

não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura 

do contrato. 

18.1.3 A contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 

efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

18.1.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial. 

18.1.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos 

serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

18.1.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser 

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por 

fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do 

recebimento da respectiva intimação. 

18.1.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e 
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contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

1. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que 

tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b. Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

2. Por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de 

operacionalização; 

c. Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do 

objeto deste ajuste; 

d.  Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão 

licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

18.1.8 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

18.1.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para 

aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

2. Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão    

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 
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c. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos 

serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

18.2 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

18.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo. 

 

19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

19.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 

homologação. 

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

19.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

19.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 

02 (dois) dias para assinatura do Contrato, não apresentar situação regular no ato da 

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação 

sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 

19.5 Uma vez assinado o Contrato, assume o compromisso de atender durante o prazo de 

sua vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato, específico para 

tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 

19.6 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem de 

Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da PMVG/MT em 

conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

19.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no Art. 

65 da Lei 8666/93. 

19.8 O preço vigente no Contrato manter-se-á inalterado pelo período de vigência. 

19.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do 

Contrato – equação econômico-financeira. 

19.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste 

certame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de 

transcrição. 

19.11 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 

para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos 

assumidos. 
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20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

20.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º do art. 

48 da Lei 8.666/93. 

20.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro (a)poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05) 

20.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

20.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do 

resultado do processo licitatório. 

20.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 

(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

20.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas 

no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

20.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados 

no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

20.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Dpto. de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT 

após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. Fone (65) 3688-8051 

  

29 

20.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro (a)de acordo 

com as Leis vigentes.  

20.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

20.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

20.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

20.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

20.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, 

da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

20.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

20.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

20.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

20.18 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope I de 

Proposta) 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F. 

(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA INDEPENDENTE. (Apresentar no credenciamento, 

fora dos envelopes) 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E 
PROPOSTA INDEPENDENTE  
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no credenciamento, 

fora dos envelopes) 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO X FICHA CADASTRAL (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 
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ANEXO XI MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO XII MINUTA DO CONTRATO 

Várzea Grande – MT, 13 de fevereiro de 2014 

 

_______________________________ 

Edson Vieira 

Secretário de Saúde 

 

 

 

________________________ 

Landolfo L Viela Garcia 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
2º TERMO DE  RETIFICAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA N. 064/2013 

01 – SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.1 - SECRETÁRIO: JAQUELINE BEBER GUIMARÃES 

02 – NÚMERO DO OFICIO DE ORIGEM N. 046/2013 datado de 05/05/2013 e 2474/2013 

datado de 01/07/2013. 

 

03 – DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO: Futura e eventual aquisição de 

equipamentos hospitalar, odontológicos e permanentes para atender as necessidades da 

secretaria municipal de saude deste município. 

 

04-JUSTIFICATIVA(S): 

 Considerando a solicitação da Diretoria de Atenção Secundária desta Secretaria de 

Saúde através, da C.I nº  2474/2013, e CI  para abertura de Processo Licitatório.  

 

           Considerando a obrigatoriedade constitucional da Secretaria Municipal de Saúde em 

atender de forma rápida e eficiente à demanda das necessidades dos usuários do sistema 

único de saúde – SUS em especial os mais fragilizados, cumprindo assim a seu papel 

perante a sociedade. 

 

Considerando que é necessário investir em esforços na mudança da cultura 

hospitalar, para que o paciente possa ser tratado com maior atenção e dignidade, sendo 

que tais equipamentos trarão aos profissionais maiores condições técnicas de prestar 

atendimento com maior qualidade ao paciente hospitalizado. 

 

É o que propomos, para solicitar dessa Secretaria, providencia, para preparar nos 

termos legais, da abertura de procedimento licitatório Pregão Presencial/Registro de Preços, 

para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e 

materiais permanentes para atender as necessidades da rede municipal de Várzea Grande. 

 

4.1 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE: 

O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos hospitalar, odontológicos e 

permanentes para atender as necessidades da secretaria municipal de saude deste 
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município, sendo estes adquiridos com recursos federais, conforme descrições e 

especificações constantes neste Termo de Referência.  

 

No tocante ao objeto licitado, ―aquisição de equipamentos hospitalar, odontológicos e 

permanentes para atender as necessidades da secretaria municipal de saude deste 

município‖, bens necessários, indispensáveis e que visam o fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde – SUS torna se precípuo esclarecer e questionar quanto à qualidade dos 

equipamentos bem como mo prazo de entrega, das condições da garantia dos 

equipamentos adquiridos, o risco da não entrega dos equipamentos e o atraso para a 

entrega dos mesmos, como já ocorreu em outras oportunidades, a fim de evitar 

desnecessários e imensuráveis prejuízos futuros.        

Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, em face da complexidade do 

objeto da licitação, que requer cautelas específicas em relação à qualidade dos produtos 

ofertados sendo que a realização do pregão eletrônico impossibilita a analise da qualidade 

dos equipamentos ofertados pelo servidor técnico designado para a aprovação ou 

reprovação dos mesmos. 

      A necessidade do acompanhamento do técnico para avaliar a qualidade dos 

equipamentos ofertados justifica – se por dois motivos de grande valia para a administração 

publica; 

a) Para que os equipamentos ofertados venham atender as necessidades especificas da 

secretaria municipal de saúde de forma garantir a excelência do serviço prestado aos 

usuários do Sistema Único de Saúde.   

b) Na grande maioria das vezes as empresas vencedoras de certames na modalidade 

Pregão Eletrônico não dispõem: 

- Mão de obra especializada nos municípios de Cuiabá ou Várzea Grande o que 

acarreta enormes transtornos com a necessidade do envio desses equipamentos a 

outros centros para a realização de manutenção em especial quando da cobertura da 

garantia do equipamento; 

- A enorme dificuldade na obtenção de peças de reposição; 

- Especificações inadequadas que não atendem o Edital; 

- Custos excessivos dos insumos; 

- Dificuldade no treinamento e capacitação para a utilização dos equipamentos pelos 

servidores técnicos responsáveis.  
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A presença física dos atores na sessão pública, como pregoeiro, equipe de apoio e 

licitantes, é   fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento 

aprofundado sobre o objeto licitatório.  

No pregão eletrônico é comum as licitantes entregarem sua senha e chave de 

identificação a pessoas com conhecimentos superficiais do objeto para fazer os lances 

eletronicamente. Em licitações de objeto simples, essa conduta leva a riscos amenizados e 

quase que inexistentes, mas em licitação dessa complexidade, a modalidade eletrônica do 

pregão não oferece índice razoável de certeza e segurança quanto à qualidade dos 

equipamentos ofertados e da segurança mínima quanto à capacidade técnica para 

instalação e acompanhamento do perfeito funcionamento dos equipamentos.  

A complexidade do objeto desta licitação também exigirá do pregoeiro o controle 

absoluto da sessão, cuja fase de lances só deverá ser encerrada quando esgotarem todas as 

possibilidades de negociação em busca do melhor preço, sendo imprevisível estimar o 

tempo necessário para atingir esse objetivo. No pregão eletrônico, o encerramento da 

disputa é ato do sistema sobre o qual o pregoeiro não tem nenhum domínio e caso 

necessite adiar o encerramento para garantir a continuidade da disputa isso jamais será 

permitido e quem sairá perdendo será a administração. 

 

  Assim, realizando esta sessão na forma Pregão Presencial, terá o pregoeiro a 

oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e questionamentos antes 

referidos entre a área de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e os proponentes, 

momento em que poderão ser saneadas duvidas, discutidas divergências, firmados pontos 

fundamentais, alem de outras questões necessárias à contratação em pauta.    

 

05 – OBJETIVO: 

      Visa o presente a futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalar, odontológicos 

e permanentes para atender as necessidades da secretaria municipal de saude deste 

município, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, sistema: menor preço por 

item. 

06 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E TERMO DE REFERENCIA;  
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Item Qte. 
Descrição/Especificações Técnicas, Modelo, Tamanho, 

Espessura, Forma, Validade, Garantia,  etc.). 

Custo em Reais 

R$ 

Valor 

Unit. R$ 
 Total R$ 

1  15 Cama fawler Standart, com cabeceira e peseira em tubos 

de aço carbono redondo ou quadrado com gradil interno em 

tubos de aço. Leito em chapa de aço lisa ou perfurada e 

montado sobre quadro de longarina de aço. Movimentos 

fawler e Trendelemburg acionados por meio de manivelas de 

aço cromado ou aço inox e escamoteáveis. Tratamento anti-

ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com 

resina  epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente 

resistência química e mecânica. 

Rodízios giratórios com freios em diagonal de 3‖. 

Dimensão interna: 1,90 x 0,90 m. 

Dimensão externa: 2,05 x 1,00 x 0,68 m. 

Opcionais: 

- diâmetro dos rodízios; 

- variação nas dimensões; 

- motorizada; 

- leito em aço inox; 

- cabeceira e peseira com proteção de cinta de aço inox; 

R$:  R$: 

2  10 Cama fawler com 3 manivelas, sendo 2 manivelas para 

acionar os movimentos fawler e Trendelemburg e 1 manivela 

central que aciona a regulagem de altura do leito. O leito é 

construído em chapa de aço carbono lisa ou perfurada sobre 

longarinas de aço com encaixe para suporte de soro. 

Cabeceira e peseira removíveis e confeccionadas em PU 

injetado. Para-choque de borracha para proteção. Furos 

laterais para o encaixe de grades. Tratamento anti-

ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com 

resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente 

resistência química e mecânica. Base em tubos de aço 

revestido por material termoplástico resistente e sobre 

rodízios de Ø 5‖ (125mm) com freios em diagonal. Altura 

mínima do leito: 

0,55m e altura máxima do leito: 0,70m. 

Dimensões internas: 1,90 x 0,90 m. 

Dimensões externas: 2,15 x 0,90 m. 

Opcionais: 

- suporte de soro; 

- sem base termoplástica; 

R$:  R$:  

3  4 Carro maca de transferência com leito removível e 

construído em chapa de aço inox com cabeceira móvel por 

cremalheira. pára-choque de borracha em toda volta e grades 

laterais de tombar em ambos os lados, com haste de soro 

ajustável nas grades. Dotado de 2 carros construídos em 

tubos de aço inox. Sistema de engate entre os carros por 

meio de pinos guias e sistema de travas nas laterais do leito. 

Roldanas de transferência de nylon. Rodízios de Ø 5‖ com 

R$:  R$:  
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freios em diagonal. Dimensões do leito: 

1,85 x 0,55m. 

Dimensões dos carros: 1,06 x 0,55 x 0,80m. 

Opcionais: 

- totalmente em aço carbono pintado; 

- estrutura em aço carbono pintado com leito em aço inox; 

- variação nas dimensões; 

- variação no diâmetro de rodízios; 

- colchonete; 

- régua tripla com fluxômetro e umidificador; 

- outros suportes; 

4  06 Carro maca hospitalar com leito removível e construído em 

chapa de aço carbono com cabeceira móvel por meio de 

cremalheira. Grades laterais em tubos de aço carbono e pára-

choque de borracha em toda volta. Estrutura em tubo 

redondo de aço carbono com amortecedores internos (04 

pistões) sob o leito. Rodízios de Ø 5‖ com freios em diagonal. 

Dimensões: 

1,90 x 0,60 x 0,80m. 

Opcionais: 

- leito fixo; 

- estrutura em tubo de aço inox quadrado ou redondo; 

- grades laterais em aço inox; 

- suporte de soro; 

- suporte para cilindro de oxigênio; 

- variação nas dimensões; 

- variação no diâmetro de rodízios; 

- colchonete; 

- régua tripla com fluxometro e umidificador; 

- outros suportes; 

R$:  R$:  

5  10 Mesa de exame clínico construída em tubos de aço redondo 

ou quadrado. Leito em madeira estofado com espuma de 

látex revestida em courvin. Cabeceira móvel por cremalheira. 

Pés com ponteiras de borracha. Tratamento anti-ferruginoso, 

acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-

poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência 

química e mecânica. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. 

Opcionais: 

- variação nas dimensões; 

- totalmente em aço inox; 

- Leito em aço carbono esmaltado; 

- Suporte para lençol de papel; 

- rodízios; 

R$:  R$:  

6  25 Berço simples com cesto móvel. Cesto aramado. Estrutura 

em tubos de aço e prateleira inferior. Tratamento anti-

ferruginoso,acabamento em pintura eletrostática a pó, com 

resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente 

resistência química 

e mecânica. Pés com rodízios de Ø 2‖. 

Dimensões do cesto: 0,35 x 0,65 x 0,23m 

Dimensões do carro: 0,40 x 0,75 x 0,80m 

R$:  R$:  
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Opcionais: 

- diâmetro dos rodízios; 

- estrutura em inox ou cromada; 

- suporte de soro; 

- suporte para mamadeira e prontuário; 

7  30 Poltrona Reclinável:  Estrutura construída em tubos de aço 

redondo ou quadrado revestidos em pintura a pó polimerizada 

em estufa de alta temperatura com alta resistência química e 

mecânica. Assento, dorso e peseira estofados com espuma 

anatômica de alta 

densidade, revestidos em courvim. Acionamento fácil e rápido 

dos movimentos para o descanso dos Pés e para a inclinação 

do dorso independentes com atuador pneumático, permitindo 

ajuste fino de posição. BrAços articuláveis que se 

movimentam 

junto com a inclinação do Leito. Dimensões: L 750mm, C 

970/1600mm (fechada/aberta), A 480/1170mm 

(assento/encosto). 

Opcionais: 

- braços fixos; 

- rodízios; 

- estofamento com manta acrílica; 

R$:  R$:  

8  20 Mesa de cabeceira fechada totalmente construída em 

madeira com revestimento em laminado decorativo (fórmica). 

Dotada de 

uma gaveta com puxador e uma porta com prateleira interna. 

Pés com ponteira de borracha ou rodízios. Dimensões: 0,40 x 

0,40 

x 0,80m. 

Opcionais: 

- variação nas dimensões; 

R$:  R$:  

9  10 Mesa auxiliar com tampo e prateleira em chapa de aço inox. 

Estrutura em tubos de aço inox. Pés com rodízios de 2‖. 

(0,43 x 0,50 x 0,80) 

(0,43 x 0,70 x 0,80) 

(0,43 x 0,80 x 0,80) 

(0,43 x 0,95 x 0,80) 

Opcionais: 

- variação nas dimensões; 

- varandas no tampo e na prateleira; 

- variação no diâmetro dos rodízios; 

- parcialmente em aço inox; 

- Pés com ponteira de borracha; 

R$:  R$:  

10  10 Carro de curativo com tampo superior e prateleira em 

chapa de aço inox com varandas de aço inox em toda volta. 

Estrutura em tubos de aço inox redondo ou quadrado. 

Rodízios de Ø 2‖ (50mm). Dimensões: 0,43 x 0,75 x 0.80m. 

Opcionais: 

- com suporte para balde e bacia; 

- com balde de bacia em aço inox; 

- com suporte para frascos sobre o tampo; 

R$:  R$:  
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- variação no diâmetro dos rodízios; 

- variação nas dimensões; 

 

11  06 Carro de emergência máster,  Dimensões (comp x larg x 

alt) 100 x 45 x 90 cm, incluindo puxador. Detalhes:   - 

Estrutura pintada em tubos 20 x 20 mm  

- Tampo superior em chapa de aço   

- Dotado de 4 gavetas e 1 prateleira 

- Rodízios de 3" ( 2 freios) 

- Suporte para cardiovesor                                                                

- Tábua de massagem em madeira e estofada                    - 

Suporte para soro                                                                                  

- Suporte para cilindro de oxigênio                                              

- Régua com Filtrode linha para 3 conexões 

R$:  R$:  

12  10 Cadeira de rodas dobrável, com assento, encosto e apoio 

de braços estofados. Rodas traseiras de Ø 24‖. Rodas 

dianteiras de 8‖. 

Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura 

eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado 

em estufa, excelente resistência química e mecânica. 

Opcionais: 

- braços removíveis; 

R$:  R$:  

13  10 Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para 

uso sanitário e chuveiro. Assento sanitário removível, apoio 

para os braços e pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras e 

dianteiras aro 06‖ com pneus maciços, encosto em nylon. 

Opcionais: 

- diâmetro dos rodízios; 

- totalmente em aço inox; 

- braços removíveis; 

- apoio para os pés articuláveis; 

R$:  R$:  

14  30 Cadeira simples com estrutura em tubos de aço carbono 

redondo ou quadrado, com assento e encosto em chapa de 

aço carbono. 

Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura 

eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado 

em estufa, excelente resistência química e mecânica.     Pés 

com ponteira de borracha. 

R$:  R$:  

15  10 Suporte para saco hamper com 3 Pés e rodízios. 

Opcionais: 

- variação no diâmetro dos rodízios; 

- saco de tecido (algodão cru); 

- estrutura em tubos redondos de aço inox ou aço carbono 

esmaltado; 

R$:  R$:  

16  20 Mesa tipo secretária com 2 ou 3 gavetas com ou sem 

chaves. Tampos em chapa de aço. Laterais e gavetas 

construídas em chapa de aço. Pés em tubos de Aço. 

Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura 

eletrostática a pó, com resina epóxipoliéster e polimerizado 

em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com 

R$:  R$:  
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ponteira de borracha. Dimensões: 0,50 

x 1,00 x 0,80m. 

Opcionais: 

- tampo em fórmica; 

17  10 Motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla 

confeccionado em alumínio e aços inoxodável. Motor elétrico 

disponível em 110v ou 220v, potência máxima de 350 watts e 

frequencia  50/60 Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma 

oscilação de 18.000, com eixo flexível com 01 metro de 

comprimento, facilitando ao operador mais flexibilidade. 

Sistema de engate rápido na manopla com eixo flexível e 

troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação.                                               

Acompanha: 01 Disco de Serra de 50mm/2" Pol., 01 Disco de 

serra de 64mm/2"1/2 pol., 01 chave para troca de discos. 

R$:  R$:  

18  12 OTOSCÓPIO Instrumento usado para exame do ouvido. O 

otoscópio consiste em uma lente de aumento e uma lâmpada 

que recebe eletrecidade de duas pilhas médias.                                                                                                         

Especificações técnicas:                                                                    

Cabo de metal, Alimentação por pilhas, Acompanha espéculos 

permanentes de plástico (diâmentros : 2,5mm - 3,0 mm - 3,5 

mm - 4,0 mm - 8,0 mm), possui regulardor de luz. 

R$:  R$:  

19  15 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Monitor Multiparâmetro 

para uso externo ou interno e aplicável inclusive em 

procedimentos de alta complexidade; Tipos de paciente: 

Adulto, Pediátrico e Neonatal; segurança: conforme as 

exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997, NBR IEC 60601-

1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, de acordo com as RDC 

32/2007; Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, 

Temp.(2 canais), PNI. 

1. Características: Tela TFT LCD colorida de 15‖ – resolução 

1024x768; Touch screen; Peso aproximado 7kg; Possibilidade 

de até 13 formas de ondas simultâneas; Interface 

selecionável; Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: 

alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; 

Conexão à Central de Monitoramento; Revisão de Tendências 

120 horas; Trava de segurança para conexão do cabo de 

alimentação; Bateria de lítio recarregável duração de até 120 

minutos; Comunicação bi direcional com central de 

monitoramento; Proteção e sincronização com desfibrilador. 

2. Interface: Porta USB (2 conexões); Saída VGA; Conexão 

RS232; Conexão de rede padrão; Saída de sinal analógico; 

Saída de sinal de chamada de enfermeira; Conexão de Cartão 

SD; Conexão para trava anti furto; Trava de segurança de 

alimentação; Terminal de aterramento equipotencial. 

3. ECG 5 Vias R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); 

Forma de Onda de ECG: apresentação das 7 formas de onda 

das derivações; Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); 

x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 

(20mm/mv); Auto; Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 

mm/s e 50mm/s; Saída Analógica de ECG; Faixa de 

Frequência Cardíaca: 15 a 350 bpm; Precisão: 1 bpm ou 1% 

R$:  R$:  
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(o que for maior).  Resolução: 1 bpm; Proteção para 

Eletrocirurgia: Modo de incisão: 300 W; Tempo de 

restauração: ≤ 10 s; 

Detecção de Pulso de Marca-passo; Modos de Operação: 

Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.  

Segmento ST, escala do Sinal: 1 mV ±5%; Detecção do 

segmento ST, valor de ST: -2,0 mV ~ +2,0 mV, precisão: 

Máx. de ±0,02 mV ou 10%, resolução: 0,01 mV; Análise de 

Arritmia,  

4. Respiração Método: Impedância Torácica (Medição 

através das derivações: RA-LL, RA-LA. 

Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme: 6 a 

150 rpm; Resolução: 1 rpm; Exatidão ou Precisão: ±2 rpm; 

Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. 

5. SpO2: Faixa de Medida: 0 a 100%; Resolução: 1%; 

Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±2% 

(Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Faixa de alarme: 0 a 

100% 

Faixa de Frequência de Pulso: 30 a 254 bpm. Resolução: 1 

bpm. Exatidão: ±2 bpm 

6. Temperatura: (Superficial e Intracavitária); Canal: 2 

canais; Faixa de Medida: 0 a 50 °C 

Resolução: 0,1 °C; Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor); 

Tempo de atualização: A cada 1 s ~ 2 s. 

7.Pressão Não Invasiva (PNI): Método: Oscilométrico; 

Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo; 

Automático: intervalo de medição 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/ 

120/240/480 min; Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s; Tipos de 

Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, 

Pressão Arterial Média; Faixa de Alarme: 10 a 270 mmHg; 

Resolução: 1 mmHg; Faixa de medição da pressão no 

manguito: 0 a 290 mmHg; Exatidão: Erro de Média e Desvio 

Padrão pela ANSI/AAMI SP10; Proteção contra sobrepressão: 

297 ± 3 mmHg 

Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm; 

Resolução: 1 bpm; Exatidão ou precisão: ± 3 ou 3,5%. 

8. Acessórios Básicos: 01 (um) Cabo ECG 5 vias, 

reutilizavél, 3,5m ; 01 (um) Sensor de Temperatura de Pele 

Adulto; 01 (um) Sensor SpO2 adulto reutilizável, 2,5 m; 01 

(um) Abraçadeira reutilizavél Adulto 25cm-35cm; 01 (um) 

Tubo PNI , 3m; 01 (um) Cabo de Alimentação; 01 (um) Cabo 

terra; 01 (um) Eletrodo adesivo Descartavél Adulto 30 peças; 

01 (uma) Bateria Recarregável Lithium-Ion; 01 (um) Manual 

do Usuário. 

20  15 VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E 

ADULTO - Ventilador eletrônico microprocessado, 

desenvolvido para fornecer suporte ventilatório invasivo e não 

invasivo com monitorização ventilatória completa destinados 

a paciente com comprometimento da funções respiratórias 

em terapia intensiva e semi intensiva que atenda pacientes 

neonatos, pediátricos e adultos, com as seguintes 

R$:  R$:  



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. Fone (65) 3688-8051 

  

40 

modalidades ventilatórias: PCV, VCV, SIMV-P, SIMV-V, PSV, 

CPAP e BIPAP ou similar que realize VNI e ventilação de back 

up em todas as modalidades espontâneas. Realize no mínimo 

os seguintes ajustes: FiO2 de 21 a 100%; volume corrente de 

50 a 2500 no mínimo, fluxo inspiratório de 5 a 180 L/min no 

mínimo; frequência respiratória de 0 a 150 rpm no mínimo; 

tempo inspiratório de 0.3 a 10 segundos no mínimo; Pressão 

controlada de 1 a 80 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por 

pressão de -0,5 a -10 cmH2O e fluxo de 0,5 a 15 L/min. Ter 

tela colorida de no mínimo  (12’’), ―touchscreen’’ para 

facilidade de operação e que possua travamento de tela para 

maior segurança;  Apresentação de curvas pressão x tempo, 

fluxo x tempo, volume x tempo, loops de pressão x volume e 

fluxo x volume com apresentação  de três curvas 

simultaneamente;  Monitorização de no mínimo: volume 

minuto, volume corrente exalado, volume corrente inspirado, 

Relação I:E, freqüência  respiratória total, pressão de pico, 

pressão platô, PEEP e pressão média de vias aéreas, 

resistência, complacência dinâmica e complacência estática, 

gráfico de tendências das ultimas 24 horas e memória dos 

ultimos parâmetros ajustados no caso do aparelho ser 

desligado. Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e 

baixo volume minuto, alta e baixa FiO2, baixa carga da 

bateria e ventilador inoperante. Tenha os seguintes recursos 

incorporados: Nebulização incorporada, silenciador de alarme, 

pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, recurso 

de O2 a 100% por até 90 segundos com retorno automático 

para concentração anterior. Alimentação Elétrica 110/220 

Volts com comutação automática; Bateria interna 

recarregável com autonomia de 180 minutos no mínimo e 

Pneumática que funcione com oxigênio e ar comprimido. 

Acessórios: 

02(dois) Circuitos Respiratórios em silicone Completo e 

Autoclavavel  Adulto 

01(um) Circuitos Respiratórios em silicone Completo e 

Autoclavavel  Pediátrico  

01(um) Circuitos Respiratórios em silicone  Completo e 

Autoclavavel  Neonatal 

01(uma) Célula para medir concentração de O2 

02(dois) Diafragma p/ Válvula Respiratória 

02(dois)  Válvulas Respiratória autoclavavel 

03(três)  Sensor fluxo adulto completo 

01(um) Pedestal com rodízio com alça 

01(um) Braço articulado com suporte de circuito  

01 (um) Ki Nebulizador 

01(um) Extensão de O2 

01 (um) Extensão de ar comprimido 

01 (um) Umidificador aquecido com Jarra 

Deverá acompanha um manual de operação e garantia de 12 

meses. 
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21  06 ASPIRADOR  CIRURGICO- Silencioso para trabalhos 

contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta 

robustez, para uso em hospitais e clínicas;                                                                      

* Portátil, com alça de empunhadura na parte frontal, 

montado em móvel de estrutura metálica com pintura epóxi 

texturizada apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de 

diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação;                                         

* Caixa de proteção do grupo motor em plástico resistente, 

com sistema de exautão forcada de ar         * Com sistema 

de ventilação interna do motor de 1/4 HP;                                                                                                                                                          

* Cabeçote aletado que facilita a dissipação do calor;                                                                                   

*  Funcionamento através de diafragma de neoprene e nylon, 

eliminando as superfícies de fricção;                                                                              

* Isento de óleo;                                                                                                                          

*  Micro-filtro para filtragem de ar até 0,5 mícron, oferecendo 

uma barreira eficaz contra os microorganismos patogênicos 

por ocasião da descarga de ar, evitando a difusão de 

bactérias para o ambiente;                                                                                                                                  

* Registro de agulha, em aço inox, de passo fino, 

proporcionando suave ajuste de sucção;                                       

* Vacuômetro, calibrado até 29 pol Hg (760 mmHg), grande e 

de fácil leitrua;                                                                                        

* Válvula de esfera para bloqueio da passagem do líquido 

para o cabeçote;                                                                                       

* Kit pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente, 

com tecla comutadora para opção de uso 

intermitente/continuo, pelo operador;                             * 

Kit alarme para nível de líquido com tecla de dupla função 

para inibir o som do alarme e re-ligação do aparelho                                                                                                                                         

* Cânula descartável com extensão de plástico transparente 

de 2,0m de comprimento;                                        * 

Suporte para duas cânulas;                                                                          

* Tampão do frasco de fácil desmontagem e limpeza que 

permite vedação hermética. Conexão tipo "engate rápido" 

para facilitar a remoção do frasco coletor;                                                                                                                                            

* Lâmpada piloto para indicação de ligado geral                   * 

Fácil manutenção;                                                                                                         

* Acomplanha 02 frascos coletores de secreções, de alta 

resistência a impactos e a altas temperaturas (121°C), de 

plástico autoclavavel, com capacidade para 2,5 litros por 

frasco, graduados em alto-relevo;     * Fluxo de ar máximo 

24 L/min;        * Medidas externas aproximadas (LxPxH): 45 

x 52 x 120 cm;   * Alimentação elétrica: 110/220VAC com 

chave de comutação;     * Freqüência: 60Hz      

R$:  R$:  

22  02 

 

AUTOCLAVE HORIZONTAL 370 LITROS 

Esterilizador de 02 portas de capacidade mínima de 370 

litros, utilizado para esterilização de material poroso 

empacotado, instrumentais e utensílios empacotados ou não, 

vidros, luvas, seringas, borrachas e líquidos em frascos de 

vidro com fechamento ventilado, conforme descrição técnica 

do material a ser esterilizado fornecida pelo fabricante do 

R$:  R$:  
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mesmo.  O processo de esterilização ocorre pela remoção de 

ar por alto vácuo pulsante produzido por bomba de anel 

líquido de simples estágio utilizando como agente esterilizante 

vapor saturado sob pressão. Apresentando modelos padrões 

com capacidades distintas visando atender as necessidades 

do cliente. O esterilizador destina-se ao setor CME (Central de 

Material e Esterilização) de hospitais, laboratórios médicos e 

industriais, opcionalmente os ciclos especiais para Laboratório 

de Controle de Qualidade e áreas de produção industriais 

podem ser fornecidos. Câmara construída em dupla parede, 

com vinco central e desnível, aumentando a retirada do 

condensado, otimizando o processo e economizando energia 

elétrica e água. Toda a tubulação existente sob a proteção do 

revestimento em aço inoxidável AISI 316.  A tubulação fora 

do revestimento da câmara é em cobre. Câmara interna em 

aço inoxidável AISI 316L , com polimento sanitário e câmara 

externa em aço inoxidável AISI 316L. A câmara é testada 

com pressão hidrostática de acordo com a ASME VIII. 

Externamente, uma camada de lã de rocha, revestida com 

chapa de aço inoxidável AISI 430 ou alumínio, diminui a 

condensação de vapor e irradiação de calor.  Externamente, 

um isolante térmico reduz a condensação de vapor e 

irradiação de calor. O conjunto da câmara é montado em uma 

estrutura com proteção anticorrosiva, com pés reguláveis que 

permitem o nivelamento do sistema, podendo ter rodízios 

opcionais, frente, fundo e laterais em aço carbono com 

proteção anticorrosiva ou em aço inoxidável. Este 

equipamento é fornecido com uma ou duas portas, 

construídas internamente em aço inoxidável AISI 316L com 

acabamento polido sanitário, externamente em aço inoxidável 

AISI 304 e possui isolamento interno por manta de lã de 

rocha. O sistema de fechamento e de elevação vertical, de 

acionamento automático através de pistão pneumático. As 

entradas de ar comprimido no pistão estão estranguladas e 

reguladas de forma a não permitir a queda repentina das 

portas. A face interna é retificada e paralela a canaleta 

perimetral da câmara, onde uma guarnição de silicone 

especial promove a vedação por pressão. Hermeticidade 

hospitalar desmontável, facilitando o tráfego em corredores 

com dimensões reduzidas durante o processo de transporte e 

instalação e opcionalmente Hermeticidade Biológica com nível 

de hermeticidade ISO 5. Deverá ser fornecida com nove 

programas com 9 ciclos distintos de esterilização.  

- Ciclo de esterilização para uso geral, porém recomendado 

especialmente para materiais têxteis ou outros materiais com 

pontos críticos de penetração de vapor, com temperatura de 

134ºC e exposição de 8 minutos. 

- Ciclo de esterilização para uso em materiais termossensíveis 

diversos (Ex: batoques, frascos de polipropileno, luvas 

cirúrgicas, tubos de silicone, etc.) com temperatura de 121ºC 

e exposição de 20 minutos. 
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- Ciclo de esterilização para uso de material líquido em 

embalagens não herméticas (Ex: meios de cultura, água em 

frascos, silicone líquido, etc), com temperatura de 121ºC, 

exposição de 30 minutos e exaustão lenta. 

- Ciclo Bowie & Dick para determinar se o Esterilizador está 

com a penetração de vapor correta, com temperatura de 

134ºC e exposição de 3,5 minutos. 

- Ciclo Leak Test, com a finalidade de testar o Esterilizador 

em função de sua hermeticidade. 

- Ciclo flash para material de superfície a 134°C e 3 minutos 

de exposição. 

- Ciclo para instrumental a 134°C e exposição de 5 minutos. 

- Ciclos complementar reservados para programação pelo 

usuário, sendo o ciclo Usuário ―A‖ (perfil do ciclo de pacotes). 

- Ciclos complementar reservados para programação pelo 

usuário, sendo o ciclo Usuário ―B‖ (perfil do ciclo de líquido).  

Todos estes ciclos permitem a programação externa através 

de senha. As possibilidades de parametrização variam 

conforme as características de cada um dos ciclos, mas no 

geral contemplam: definição de temperatura de esterilização 

entre 101°C e 135°C (normalmente 121°C a 134°C); tempo 

de exposição entre 1 minuto e 999 minutos; número de 

pulsos e nível de vácuo e pressão na fase de 

acondicionamento da carga; nível de vácuo e tempo para a 

fase de secagem, ou temperatura final a ser alcançada, no 

caso de programa com exaustão lenta.  Display com tela 

Touch Screen colorida sensível a toque, com backlight 

localizada no painel frontal do lado de carga é usada como 

interface para permitir ao operador monitorar e controlar as 

funções manuais e automáticas do esterilizador. O 

esterilizador possui também impressora térmica para registro 

da carga e dos parâmetros de tempo, pressão e temperatura 

em cada fase, com impressão automática durante o ciclo. O 

intervalo de impressão pode ser configurado pelo operador.  

Acessórios inclusos: 

- 1 Gerador de vapor de no mínimo 44 Kw. Câmara em aço 

inoxidável para fornecer vapor saturado com o mínimo de 

95% de pureza. Potência elétrica compatível com a Norma 

Técnica NBR 11.816:2003.Resistências elétricas blindadas em 

aço inox AISI-316.  

- 1  Rack de carga  para acomodação da carga dentro da 

câmara de esterilização construído em aço inox AISI-316 

com polimento sanitário.  

- 2 Carros para rack  construído com trilhos em aço 

inoxidável para deslizamento do rack. Apoiada sobre quatro 

rodas de ferro com revestimento em borracha maciça, sendo 

duas delas com sistema dotadas de sistemas de freios.  

- 6 Cestos Aramado em aço inoxidável para esterilização, 

com estrutura aramada de aço inoxidável, com acabamento 

eletropolido. Cada cesto com volume de uma U.E. (Unidade 

de Esterilização), conforme Norma Técnica ISO. 
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- 1 Osmose Reversa para purificação de água, com cinco 

estágios de eliminação de impurezas. Através de sistemas de 

filtração, adsorção e osmose reversa, este equipamento 

remove da água cerca de 98% das impurezas dissolvidas e 

em suspensão. - Capacidade mínima nominal de produção de 

água purificada: 20 l/h 

- 1 Cavalete de água.    

- 1 Compressor de ar comprimido 

23  06 ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL, registro em 3 canais 

com aquisição simultânea de 12 derivações, leve, portátil, 

seleção das derivações/funções através de teclado de 

membrana, impressão por impressora térmica  de alta 

resolução. Leds luminosos para indicações das funções, QRS e 

falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações 

iniciais, automática ou manual, velocidade de registro de 25 

ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. 

Impressão da velocidade, filtro, ganho, freqüência, espaço 

para inserção de data e nome do paciente, impressora de 

cabeça térmica de alta resolução 8 dots por mm. Bateria 

interna recarregável com autonomia de 2 horas em uso 

normal (aproximadamente 30 exames), fonte de alimentação 

incorporada, entrada para bateria de 12 VDC (opcional). 

Circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e 

equipamentos cirúrgicos de alta freqüência, filtro de tremor 

muscular de 35 Hz (selecionável), ganho selecionável de N/2, 

N e 2N, filtro de 60 Hz, freqüência de amostragem de 480 Hz, 

detecção de marca-passo. Entrada auxiliar para registro de 

sinais externos, alimentação 110/220V, 50/60Hz e bateria 

interna recarregável. Acompanha 01 carro móvel para 

transporte com cesta para acessórios, fabricado com chapas 

metálicas, montado em estrutura reforçada com acabamento 

em pinto a pó, de base plástica, texturizada, de alta 

resistência a abrasão, corrosão e impacto, rodízios de 4‖ 

sendo 2 com freios. Acompanha os seguintes acessórios: 01 

Carro para transporte, 01 Cabo de alimentação, 01 Cabo 

paciente de 10 vias, 01 fusível 0,2 A, 02 fusíveis de 0,3 A, 02 

Fusíveis de 0,5A, 01 Rolo de papel, 06 Eletrodos precordiais 

de sucção, 04 Eletrodo de membro tipo clip e 01 manual de 

instruções. 

                    

R$:  R$:  

24  15 Desfibrilador Portátil, em caixa de material sintético de alto 

impacto com alça de transporte e suportes para fixar as pás, 

composto de monitor e Desfibrilador em uma única unidade. 

Saída para registro através de eletrocardiógrafo, alimentação 

em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento 

automático, fonte externa de 12 volts e bateria interna 

recarregável bifásico c/DEA.                                               

MONITOR CARDÍACO, de 01 canal, 07 derivação indicação da 

frequência Cardíaca digital de 0 a 300 BPM, alarme de bradi e 

taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-

amplificador flutuante, proteção contra descarga de 

R$:  R$:  
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Desfebrilador, sinal sonoro da onda "R", monitoração de ECG 

através do cabo paciente ou através das próprias pás do 

Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com 

imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 

polegadas.                                                                       

DESFIBRILADOR, tecla Liga/Desliga de sincronismo com 

monitor para cardioversão, indicação luminosa de onda "R". 

Teclado de membrana com indicação visual para seleção de 

energia e funções. Possibilidade de uso de pás internas e 

externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de 

energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo 

e adulto/infantil interno). Escalas para seleção de carga, de 

01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação 

interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 

160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto.   

Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga 

selecionada (norma IEC 601.2) Circuito anula carga 

automático que cancela a energia selecionada após 45 

segundos ou manual através de tecla no painel. Teste das pás 

diretamente no equipamento, com lâmpada néon para 

indicação de disparo. Bateria interna recarregável com 

capacidade para até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, 

quando em plena carga.                                                                          

ACESSÓRIOS STANDARD: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo 

paciente 05 vias, 01 jogos de pás externas adulto, 02 fusível 

2A/250v, 02 Fusível 1A/250v com retardo, 05 eletrodos e 01 

Manual de intruções.                                                                                                    

- Registro do produto na Anvisa e assistência Técnica Local.                                                                                                                                                

- Garantia de 02 (dois) anos                                                                                                                                    

- Garantia de treinamento operacional/técnico sem ônus para 

instituição.                               

25  01                                                             Cardiotocografo, que tem por objetivo; aferir o bem estar 

do feto, através de um método não invasivo; fazendo uso dos 

transdutores DOPPLER que detecta e monitora as condições 

feitas por medidas e registros contínuos da frequência 

cardíaca fetal (FCF), dos movimentos Corpóreos Fetais (MCF) 

e da Contractilidade Uterina Maternal (CUM), tudo 

simultaneamente, permitindo relacionar suas características 

entre si e avaliar o prognóstico feta..        FCF com faixa de 

registro de 50 - 210 BMP com precisão de 0,5%                                                                                                                

Banda Cardiográfica com altura de 8cm e escala vertical de 

20 BPM/1cm e campo de 50-210 BMP;                Auto 

correlação ou correlação cruzada Instantânea e a Banda 

Cardiográfica mais adequada para melhor qualidade de 

interpretação do registro cardíaco fetal. Display para 

intensidade de CONTRATIVIDADE e para TEMPO DE CICLO DE 

CONTRATIVIDADE.                                            Para 

alcançar esse objetivo o aparelho faz uso de um transdutor 

(12 Crystal Transducer) Doppler pulsado de 1,1 Mhz e 

1,5mW/cm², com frequência de repetição de 3,48 Khz e 

largura de pulso de 115,5us o que proporciona excelente 
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sensibilidade e precisão na captação do sinal, um transdutor 

UC com sensor Strain Gauge com frequência de resposta que 

varia de nível DC a 0,5Hz e amplificador com entrada 

diferencial, minimizando ruídos de modo comum tendo sua 

representação dentro da faixa de 0 a 100mmHg.                 

Tanto a unidade principal como os transdutores apresentam 

uma blindagem eletromagnética o que associado aos filtros de 

entrada minimizam a influencia de ruídos externos o que 

possibilita o uso da função auto - NST, onde ao focalizar o 

melhor sinal o exame se inicia de forma automática e 

temporizada.                              Através do processo de 

Doppler pulsado com auto-correlação o aparelho obtém o 

valor instantâneo dos batimentos cárdio-fetais que podem ser 

visualizados nos displays e registrados em papel termo 

sensível na impressora de cabeça térmica de 8 pontos por 

milímetro embutida com velocidade de tração de 10,20 ou 

30mm/minuto.                                                                                       

Entrada de alimentação isolada a transformador com circuito 

de proteção contra curto circuito e sobre tensão. Baixo 

consumo elétrico, apenas 26 VA isolação elétrica classe I tipo 

BF (partes em contato com a pele).  O aparelho também 

dispõe de memória interna onde pode - se definir os valores 

de alarme, data, hora e tempo de exame além de outros 

parâmetros de serviço.                                                                                                                   

Possuem também uma saída de comunicação RS-232, o que 

possibilita comunicação com PC ou central de monitoramento 

através de software próprio.               

26  10 O detector Fetal Portátil é um equipamento não invasivos 

destinado à clínicas obstétricas, salas de parto em 

Hospitais/Maternidades e consultórios médicos.                                                                                                             

Este produto é indicado para ausculta dos batimentos 

cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além 

auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de 

gestação.                                                                                

A finalidade é avaliar, a partir da ausculta, a vitalidade fetal, 

sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal, ( local onde 

os batimentos cardíacos fetais são mais intensos).                                                                                                           

- Faixa de medida do BCF - 50 - 210 batimentos por minuto                                                                                                                                 

- Tensão (volts) - 9VDC                                                                                              

- Tipo de corrente - CC (contínua)                                                                      

- Proteção contra penetração nociva de água -                               

Equipamento comum - IPX1                                                                                  

- Tipo de alimentação - Bateria 9V não recarregável                          

- Gabinete - ABS                                                                                                                                 

- Potência máxima de consumo (mW) - 288                                

Fequência ultra-som - 2,25 MHz +ou - 10%                                  

Com registro na Anvisa e assistência técnica local registrado 

no CREA-MT 

R$:  R$:  

27  10 Foco clínico com lâmpada halógena de 50w (luz branca), 

haste flexível cromada, base sobre rodízios, 110/220 volts, 

cabo de energia com 2 metros de comprimento, tripolar e 

R$:  R$:  
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com aterramento. Utilizado em ginecologia, 

otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, estética, 

angeologia. 

28  02 Foco Cirúrgico para instalação em qualquer tipo de teto, 

inclusive em salas com fluxo de ar laminar. Deverá possuir 2 

cúpulas de no mínimo 630 mm de diâmetro. 

Possui sistema de molas que toma o posicionamento e o 

ajuste vertical do fici cirúrgico extremamente leve e fácil de 

ser operado, podendo ser manuseado tanto pela parte interna 

quanto pela parte externa do foco, com movimento de 

rotação horizontal mínino de 360 graus celsos em torno do 

seu eixo do foco. 

Refletor em fibra de carbono prismático, altamente reflexivas 

metalizadas por alto vácuo, afim de diminuir ao máximo a 

incidência de sombras na região do foco. 

Dotado de uma fonte central de luz, gerada por um bulbo 

halógeno que passa por um filtro e é refletido para o campo 

cirúrgico. 

Cúpula com sistema construtivo inteiramente selado e o 

painel de regulagem de intensidade localizado na cúpula 

protegido por uma membrana de policarbonato, facilitando a 

limpeza e desinfecção do conjunto. 

Manopla esterilizável para movimentação das lâmpadas em 

todas as direções, como também a regulagem do foco pelo 

próprio usuário, sem risco de contaminação, devendo ser de 

fácil encaixe e limpeza. 

Na hipótese de queima do bulbo principal, deverá prever a 

entrada automática do bulbo reserva sem a necessidade de 

intervenção manual. Um led na própria cúpula, indica a 

necessidade da substituição do bulbo principal. 

Luz fria no campo cirúrgico deve ser obtida através de um 

filtro especialmente desenvolvido para a aplicação, que reduz 

a emissão de infravermelhos permitindo a absorção de 99% 

da radiação térmica indesejável. 

A luz deverá ser fornecida com temperatura de cor de 4300 K 

+/-5%, em condições similares à luz do dia. 

A intensidade luminosa de no mínimo 120.000 lux (à 

distância de 1m) para cada cúpula. Diâmetro do campo 

luminoso deve variar de 150 a 280mm. Aumento de 

temperatura do campo de no máximo 13ºC e da cabeça de no 

máximo 2ºC.                                                         O foco 

cirúrgico deve ser empregado nas cores e intensidades 

luminosas confortáveis aos olhos humanos.                                                                                                                                            

Deverá possuir sistema de controle de intensidades luminosa, 

com variação de 50 a 100% de potência total, fornecendo um 

campo luminoso forte, claro e com diferentes cores de luz. Ao 

ligar o equipamento, ele sempre busca a lâmpada principal, 

caso não seja encontrada, parte para a reserva.                                                                                                 

Alimentação deverá ser por fonte linear com transformador, 

entrada 110/220Vca selecionável por chave. Comando 

eletrônico com proteção de sobre carga e curto circuitos do 
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sistema, leds indicativos no painel para indicação de queima 

da lâmpada principal, estado de operação e alimentação. 

Sendo a tabela de estados dos "leds" e possíveis causas de 

falha disponíveis no manual.                            Acessórios 

inclusos: 

- 4 Manoplas extras 

- 1 Sistema de emergência com bateria 

• Registo do produto na Anvisa e assistência técnica local. 

• Garantia de 02 (dois) anos 

• Garantia de treinamento operacional/técnico sem ônus para 

instituição. 

                                                                       

29  02 Mesa Radiotransparente para Cirurgia Geral Mesa radio 

transparente para intervenções gerais, obstétrica e 

especializadas. Tampo dividido em quatro seções: cabeça, 

dorso, assento e pernas subdividida em dois segmentos. 

Dimensões mínimas do tampo: 540mm de largura por 2050m 

de profundidade. Altura mínima de 840mm e máxima de 

1040mm. 

Réguas laterais em aço inox AISI 304 e chassis em aço inox 

304 espessura de 3mm. Tampo em material resistente e 

translúcido que permita o uso intensificador de imagens e 

raio-X, sob os tampos guias para a colocação de bandejas de 

porta cassete de fácil acesso pela lateral da mesa. Peseiras de 

fácil remoção através de manípulos, permitindo o 

acoplamento de acessórios para tração ortopédica. Seções 

das pernas em separado para maior flexibilidade dos 

movimentos e melhor utilização do intensificador de imagens 

dos membros inferiores. Base sólida com rodas de diâmetro 

5‖, revestidas em ABS, facilitando a limpeza e higienização, 

sendo duas fixa e uma giratória para deslocamento da mesa, 

sendo o desbloqueio das rodas feito através de um pedal. 

Base construída em chapa de aço. Movimentos da cabeça e 

pernas obtidos através de cilindros a gás (pneumáticos) 

acionados manualmente. Movimentos de elevação, dorso, 

trendelenburg, proclive e lateral realizados através de 

atuadores lineares acionados por controle localizado na lateral 

da mesa e controle remoto por infravermelho. Todas as 

posições com sistema de trava nos cilindros a gás. Sistema de 

freio na base para travamento da mesa ao solo durante a 

cirurgia. Bateria interna para uso na falta de energia. 

Capacidade de carga de no mínimo 180 Kg. 

Acessórios Inclusos – cirurgia geral: 

01 Arco de Narcose; 

01 Conjunto cinta de pulso; 

01 Suporte lateral largo; 

01 Par suporte de ombro; 

01 Par de cinta para corpo; 

01 Suporte de braço; 

01 Suporte de braço com fixador; 

01 Par suporte de coxas com soquete ; 

R$:  R$:  



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. Fone (65) 3688-8051 

  

49 

01 Suporte elevação de rins; 

01 Suporte de soro; 

01 Extensor pélvico: 

• Registro do produto na Anvisa e assistência Técnica local. 

• Garantia de 02 (dois) anos; 

• Garantia de treinamento operacional/técnico sem ônus para 

instituição; 

30  06 APARELHO DE ANESTESIA DE GRANDE PORTE. Sistema 

de anestesia completo, microprocessador para cirurgias de 

alta complexidade em pacientes neonatais, pediátricos, 

adultos e obesos mórbidos. Para ser utilizado em ambiente de 

emergência, centro de parto e cirúrgico, para procedimento 

de anestesia, composto por rack, e 02 vaporizadores, sistema 

de ventilação, monitoração e acessórios. Construído em 

gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura 

epóxi ou material tecnicamente compatível com a finalidade. 

Bandeja superior para suporte de equipamentos de 

monitorização extras, saída serial RS 232. Dotado de gaveta e 

rodízios com travas nas rodas dianteiras. Permitir também a 

utilização através de cilindro de O2 e N2O, bloco de 

fluxomêtro transparente retroiluminado com escala de alto e 

baixo fluxo pelo menos para oxigênio e óxido nitroso ou 

digital. Tubulação interna diferenciada para cada gás e 

sistema de segurança contra hipóxia que garanta uma 

mistura de no mínimo 25% de O2, fluxo de oxigênio direto de 

no mínimo 35l/min. Deve dispor de botão de oxigênio 

diferente dos demais para uma pronta identificação deste; 

entrada de O2, N2O e ar comprimido de rosca padrão. Filtro 

totalmente autoclavável (inclusive sensores de fluxo), 

canister para armazenagem de cal sodada, sistema de 

exaustão de gases, ventilação manual e ajuste de pressão da 

válvula APL de 5 a 70cmH2O. Válvulas unidirecionais 

inspiratória e expiratória transparentes, para visualização do 

seu funcionamento. O aparelho deve possuir pistão ou fole 

integrado ao circuito respiratório, operando de forma passiva 

ascendente com campânula graduada. Possibilidade de 

acoplar 02 vaporizadores calibrados, com utilização 

simultânea e que os 02 tenham ligação com sistema de fluxo 

de gases; deve possuir um sistema de segurança para o 

agente selecionado. Ventilador pulmonar com tela colorida, 

que permita ventilação mecânica nos seguintes modos: 

ventilação controlada a volume, ventilação controlada a 

pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, 

ventilação por pressão de suporte, ventilação 

manual/espontânea. Atendendo aos seguintes parâmetros: 

Volume Corrente de 20 a 1400ml, freqüência 5 a 70rpm, 

fluxo inspiratório 5 a 100l/min, pressão suporte 5 a 40,  peep 

de 5 a 20cmh2o para pacientes com distúrbios ventilatórios 

que necessitem de altos valores de peep, pausa inspiratória 

de 5 a 50%, relação I:E de 4:1 a 1:4, disparo por fluxo ou 

pressão para melhor sincronia paciente x ventilador. Todos os 
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controles devem possuir faixas de ajustes suficientes para 

atender a pacientes de neonatais a adulto obeso mórbidos. 

Deve possuir no mínimo monitorização respiratória de volume 

corrente, freqüência respiratória, pressão de pico, peep, FIO2. 

Monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e 

CO2 x tempo. Alarmes configuráveis para pressão, volume 

minuto, FIO2, apneia. Tempo mínimo de autonomia para 

bateria de 45 minutos. Alimentação automática/bivolt 

110V/220V-60Hz. Possibilidade de monitorização de agente 

de gases e monitorização numérica e gráfica da capnografia 

disponível no aparelho de anestesia. 

ssui uma leitura rápida e em apenas 1 minuto emite um beep 

de aviso. 

Sua precisão é de 0.1°C. 

Seu display digital é simples e fácil de ler. 

Sua memória fornece a última temperatura. 

Desliga automaticamente. 

31  01 APARELHO DE RAIOS-X DE 500mA COM GERADOR DE 

ALTA FREQUÊncia microprocessado PARA Radiologia Geral 

COMANDO E GERADOR: 

Gerador de Raios-X de alta frequência (multipulso) 

microprocessado; 

Potência do gerador mínima de 50 kW; 

Alimentação trifásica - 220 / 380 V - sensibilidade de 1 kV; 

Programa de técnicas para órgãos com no mínimo 64 

combinações, pré- programável; 

Indicação de falhas via software, no painel de cristal líquido 

Seleção para 50, 100, 150, 200, 300, 400 e 500 mA, com 

comulação automática foco (fino e grosso). 

Indicação digital mínima de kV, mA e mAs; 

Regulagem de kV por meio de teclas de simples toque; 

Estabilização automática de tensão de rede; 

Proteção térmica do tubo de Raios-X interligada ao sistema de 

disparo. 

ESTATIVA PORTA-TUBO DE RAIOS-X: 

Tipo chão teto com deslocamento horizontal mínimo de 300 

cm em guias de aço; 

Braço porta-tubo de raios-X modelo telescópico, com 

movimento vertical de 170 cm; 

Deslocamento telescópico do braço porta-tubo mínimo de 47 

cm e giro de 360 graus; 

Rotação da coluna de 360 graus acionada por pedal auto-

bloqueante para maior segurança; 

Indicação de centralizaçãodo tubo de raios-x com centro do 

bucky vertical / horizontal; 

Freios aletromagnéticos para os movimentos na horizontal, 

vertical, transversal e de angulação, com acionamento frontal 

por botoeira; 

MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE 

Mesa com deslocamento do tampo na transversal e 

longitudinal; 
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Fixação do movimento transversal e longitudinal do tampo, 

através de freios eletromagnéticos; 

Bucky equipado com grade antidifusora fixa, razão 10:1 - 152 

linhas e dinstância focal de 100 a 180 cm; deslocamento 

longitudinal mínimo de 68 cm; freios eletromagnéticos; 

Sistema de auto centralização de chassi para filmes (13 x 18 

a 35 x 43) cm em ambas as direções 

UNIDADE SELADA: 

Tubo de raios-X de anodo giratório de tungstênio para 150 

kV, com dois focos mínimos de 1,0 e 2,0 mm. Capacidade 

térmica mínima do anodo 180 kHU 

PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO: 

Para isolação até 150 kV com 7,5 m de comprimento. 

COLIMADOR LUMINOSO: 

Luminoso manual de lâminas planas para corte em 

profundidade, com circuito temporizador para lâmpada. 

MURAL BUCKY 

Deslocamento vertical mínimo de 120 cm e angulação de 360 

graus do Bucky; 

Freios eletromagnéticos; 

Bucky equipado com grade antidifusora 10:1- 152 linhas, 

ponto focal (100 a 180) cm;  

Sistema de auto centralização de chassis para filmes desde 

(13 x 18 a 35 X 43) cm, em ambas as direções. 

- Registro do produto na Anvisa e assistência Técnica local. 

- Garantia de treinamento operacional/técnico sem ônus para 

instituição. 

32  06 Aparelho de profilaxia; equipamento ultrassônico e jato 

de bicarbonato montado em conjunto composto de corpo e 

tampa, confeccionado em poliestireno de alto impacto e 

painel principal em policarbonato irrigação com sistema 

pneumático, placa eletrônica, transformador blindado, tecla 

seletora de função de fácil acesso ajuste  de regulagem da 

potencia ultrassônica transdutor, ponta do jato e insertos 

autoclaváveis recipiente para bicarbonato de fácil limpeza, 

com acesso lateral que permite a remoção das sobras de 

bicarbonato, sistema de qualidade ISO 9001, produto 

fabricado de acordo com a resolução RDC 59- ANVISA. 

  

33  06 Autoclave horizontal com capacidade de 21 litros, para 

esterilização a vapor, produzida dentro dos padrões da ISO 

9001:2000- sistema de gestão de qualidade, ISO 14001- 

gestão ambiental, ISO 13485- aparelhos médicos e certificado 

de boas práticas de fabricação  

  

34  06 Mocho odontológico com sistema de elevação do assento a 

gás, através de alavanca lateral. Encosto anatômico com 

ajuste de aproximação. Base com 5 rodizios. Estofamento em 

material rígido e resistente, com revestimento sem costura, 

na cor verde claro. Acabamento liso com cantos 

arredondados. Sistema de qualidade ISO 9001. Produto 

fabricado de acordo com a Resolução RDC 59- ANVISA  
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35  20 Caneta de alta rotação com as seguintes características 

mínimas: 380.000 rotações por minuto. Possui corpo em 

alumínio anodizado  com canais arredondados de pega, 

sistema e conexão dois furos, spray triplo, controle de rotação 

através do pedal de comando, turbina balanceada, 

rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, sistema 

saca broca para colocação e retirada de brocas, baixo nível de 

ruído, baixo consumo de ar(35 litros/minuto), pressão de 

trabalho 30 PSI, alto torque axial e radial e esterilizável em 

autoclave. 

Contra ângulo de formato anatômico, baixo peso e acoplável 

ao micro motor através de sistema intra onde o torque e a 

rotação são transmitidos a broca por um conjunto de eixos e 

engrenagens com relação de transmissão 1:1. Corpo em 

alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, 

tamanho reduzido da cabeça, fixação da broca com trava de 

aço temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo 

principal para brocas normais de contra ângulo com tração 

por encaixe e canal para trava, eixo principal do suporte de 

brocas apoiado sobre rolamentos com esferas de aço, 

esterilizável em autoclave. Produzida dentro dos padrões da 

ISO 9001- aparelhos médicos e certificado de boas práticas 

de fabricação, de acordo com a resolução RDC 59-ANVISA.  

  

36  20 Micromotor compacto e anatômico de alto torque com 

sistema intra de encaixe rápido que proporcionada cone 

conexão das pontas com facilidade e segurança permitindo o 

giro de 360° das peças acopladas, anel giratório acoplada ao 

corpo que permite inversão de rotação e regulagem de 3.000 

a 18.000 RPM, com baixo nível de ruído, consumo de ar 65 

litros/ min., esterilizável em autoclave, produzida dentro dos 

padrões da ISO 9001- aparelhos médicos e certificado de 

boas práticas de fabricação, de acordo com a resolução RDC 

59-ANVISA.  

  

37  06 Fotopolimerizador com fibra óptica rígida com diâmetro de 

11 mm, revestida em aço inox, giratória e removível. Fonte 

eletrônica que controla todas as funções do aparelho. Sistema 

de ventilação aspirado. Protetor de fibra óptica que restringe 

o reflexo da luz, revólver com duplo comando: - controle dos 

tempos de operação (20, 30, 40 seg.), - acionamento e reset, 

através da tecla disposta na parte frontal do revólver. Luz na 

faixa de 400 a 500 NM (luz azul), adequada a uma 

polimerização segura de todos os materiais 

fotopolimerizáveis, com baixa geração de calor, sem 

prejudicar a vitalidade pulpar. Produzida dentro dos padrões 

da ISO 9001- aparelhos médicos e certificado de boas 

práticas de fabricação, de acordo com a Resolução RDC 59-

ANVISA. 

  

38  06 Compressor odontológico, pistão - Unidade compressora 

de ferro fundido - Acionamento direto - 4 cilindros  - 2 

unidades compressoras - Monofásico 220V. Reservatório com 

pintura a pó fabricado de acordo com a norma NR 13, 
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regulador de pressão de saída, relé térmico de sobrecarga, 

caixa de ligação e led de indicação de produto energizado  

39  06 Filtro de ar comprimido para compressor, com carvão 

ativado, com regulador de pressão e duas saídas. 
  

40  06 Cadeira odontológica automática, acionamento elétrico de 

assento e encosto através de pistão hidráulico acionado por 

moto-bomba, e circuito selado de óleo. 

Base e estrutura em aço maciço, estrutura revestida com 

material resistente, liso e com cantos arredondados. 

Pintura lisa de alto brilho, com tratamento fosfatizado.  

Encosto de cabeça anatômico, removível, não articulável e 

com regulagem de altura. Apoio de braço resistente e com 

cantos arredondados. 

Estofamento com apoio lombar, montado sobre estrutura 

rígida recoberta com espuma de alta resistência, revestida 

com material laminado sem costura. 

Sistema de qualidade ISO 9001 / fabricado de acordo com a 

resolução RDC 59 – ANVISA 

  

41  06 Equipo acoplado à cadeira, com movimentos horizontais e 

ajuste da posição vertical através de anel de trava, com corpo 

construído em poliestireno de alto impacto, acabamento 

totalmente liso, alto brilho, cantos arredondados, suporte das 

pontas injetado em ABS automotivo. Estrutura construída em 

aço, com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, com 

tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de 

limpeza. Seleção automática as pontas através de válvulas 

pneumáticas. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras 

ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de 

acionamento das pontas. Reservatório de água translúcido, 

com localização de fácil acesso e pressurização automática. 

Caixa de comando em poliestireno de alto impacto com 

cantos arredondados. Composto por: 1 seringa tríplice, 1 

terminal para alta rotação e um terminal para baixa rotação. 

  

42  06 Unidade de água odontológica, com suctor (  6,5 mm) e 

bacia removível. Revestimento da estrutura em ABS 

automotivo de alto impacto, liso, alto brilho e cantos 

arredondados. Estrutura do conjunto construída em tubo de 

aço, acompanhando o desenho arredondado do conjunto. 

Pintura com tinta lisa de alto brilho a base de epóxi com 

tratamento fosfatizado. Cuba com diâmetro de 250 mm e 

condutor de água em aço inox, removível e esterilizável. 

Acompanha ralo para retenção de sólidos. Suctor com filtro de 

fácil acesso, acionamento automático. Sistema de qualidade 

ISO 9001, Produto fabricado de acordo com a resolução RDC 

59-ANVISA. 

  

43  01 Destilador de água 1000L 
  

44  05 Aparelho raio x,  odontológico coluna móvel digital 

70kv . voltagem 20wpotência 70  

kvp, base, características técnicas: potência: 1,20 kva / 
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potência do  

cabeçote: 70 kvp /amperagem do cabeçote: 8 ma  

 

6.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONFORME BOAS PRÁTICAS DE 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  

 
6.1.1. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como 

desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os 

danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à contratante. 

6.1.2. A empresa vencedora obrigatoriamente devera ter Assistência técnica e manutenção 

prestada pelos seus representantes autorizados, nas cidades de Cuiabá e/ou Várzea 

Grande/MT. 

6.1.3. O fornecedor deve assegurar a entrega dos equipamentos e serviços de assistência 

técnica e manutenção do equipamento, dentro do prazo de garantia, com qualidade 

satisfatória. 

6.1.4. O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manutenção preventiva ou 

corretiva, comprometendo-se a realiza-la imediatamente, a partir da data de recebimento 

do pedido da instituição, assumindo o ônus de não computar no período de garantia os 

prazos excedentes de manutenção do equipamento, observando que quando houver a 

necessidade da manutenção preventiva e corretiva de algum equipamento a empresa 

obrigatoriamente deverá ofertar a contratante outro equipamento em pleno funcionamento 

até que o concerto do equipamento da contratante seja devidamente entregue e instalado e 

em pleno funcionamento. 

6.1.5. O fornecedor deve assegurar, durante um período de tempo estabelecido a contar da 

data de aceitação do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição, 

comprometendo-se a fazê-lo em prazo máximo definido, a partir da data de recebimento do 

pedido da instituição. 

6.1.6. O fornecedor deve fornecer à instituição, nas condições e prazos previstos pela 

instituição, todas as informações técnicas necessárias para a prestação de serviços de 

manutenção do equipamento (manual de serviço). 

6.1.7. A instalação dos equipamentos ficará sob responsabilidade da empresa vencedora, 

devendo ser iniciada imprescindivelmente e imediatamente após o recebimento formal da 

autorização de fornecimento. 
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6.1.8. A equipe técnica instituída para a aceitação do equipamento, deverá se manifestar 

quanto à adequação do funcionamento do equipamento realizada pelo fornecedor ou seu 

representante autorizado. 

6.2 - EXIGENCIAS ESPECIFICAS: 

6.2.1 Certificado de Registro do equipamento, emitido pela ANVISA vinculada ao Ministério 

da Saúde, ou cópia autenticada da publicação no ―Diário Oficial da União‖ – DOU relativa ao 

registro do equipamento, no caso de equipamento importado  apresentar documento 

equivalente do país de origem em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo 

respectivo consulado, traduzida por tradutor público juramentado; 

6.3 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURIDICA 

6.3.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da 

Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.  

63.2 - Para fins de habilitação no presente certame, serão exigidos os seguintes 

documentos:  

6.3.3 - Prova de inscrição no CNPJ.  

6.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal.  

6.3.5 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual.  

6.3.6 - Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Federais:  

6.3.7 - Secretaria da Receita Federal e  

6.3.8 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

6.3.9 - Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social (INSS).  

6.3.10 - Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS).  

6.3.11 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

6.3.12 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica.  

6.3.13 - Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última alteração (se 

houver).  

6.3.14 - Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione expressamente a aquisição 

referente ao objeto que se está propondo.  

6.3.15 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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6.3.16 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

6.3.17 - Termo de Garantia:  

Declaração de garantia de 02 (dois) anos, (todos os custos da garantia deverão estar 

inclusos na proposta, inclusive placas e componentes elétricos e eletrônicos) contando a 

partir da data de recebimento do(s) mesmo(s) na Instituição contratante e compromisso de 

substituição imediata ou de reparos de no máximo de 15 dias; 

 07 – DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO 

(   ) compras de matérias e bens comuns 

( x ) compras de equipamento e matérias permanentes 

(   )  serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

(   ) serviços especializados 

(   ) serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 

(   ) serviços de engenharia e obras 

 08 – CUSTOS ESTIMADOS: R$: (                       ). 

09 - DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 

Os equipamentos deveram ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria 

Municipal de Saúde, ou em outro local indicado pela Secretária Municipal de Saúde. 

  

10 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo será de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei vigente. 

11 – PRAZO PARA INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 

Após 05 (Cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 

12 – PUBLICAÇÕES  

 (x) jornal oficial da união – d.o.u        ( x) jornal oficial do Estado-Iomat 

 (x) jornal oficial do município - amm.  (x) internet 

 (x) jornal de circulação estadual – outros 

 

  13 – SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

 (   ) convite                        (   ) pregão presencial 

 (   ) concorrência pública      (x )pregão presencial– registro de preços menor preço por 

item                  

 (   ) tomada de preços         (  ) dispensa de licitação – ART.24 IV 

 (   ) pregão eletrônico          (   ) leilão 
 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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CLASSIFICAO FUNCIONAL  NATUREZA DESPESA: Fonte 

2102 4.4.90.52 204 /999 

1052 4.4.90.52 203 

2063 4.4.90.52 999 

2105 4.4.90.52 204/999 

2193 4.4.90.52 203/999 

2100 4.4.90.52 204 

2098 4.4.90.52 204/999 

2097 4.4.90.52 204 

1319 4.4.90.52 204/999 

1307 4.4.90.52 204/999 

2222 4.4.90.52 205/999 

1294 4.4.90.52 203 

15 – PUBLICO/FORNECEDOR: EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS e MATERIAIS PERMANENTES. 

16 – DA FISCALIZAÇÃO: Caberá à Secretaria Municipal de Saude, por intermédio do 

servidor GONÇALO SOUZA XAVIER, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 

278401 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 395.358.351-49. 

 

Várzea Grande, 08 de janeiro 2014 

 

 

Edson Vieira  

Secretario de Saúde  
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ANEXO II – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Presencial n. 07/2014 

Sessão Pública: 10/03/2014, às 08h15min. 

Local:  Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT  
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

IITTEEMM  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  

PPRROODDUUTTOO  

MMAARRCCAA  UUNNIIDD..  QQUUAANNTT..  PPRREEÇÇOO  

UUNNIITT..  

PPRREEÇÇOO  

TTOOTTAALL  

              

TTOOTTAALL  GGEERRAALL  RR$$                                                        ((________________________________________________________________))  

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-

de-obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais e, ainda, os gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______   

                                                   

_____________________, XX de xxx de 2014. 
_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 
CPF______________________________________ 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 07/2014 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

n._____________________, localizada à ________________________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº._______________________, 

declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 

8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                          _________, ____ de ___________ de 2014. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 07/2014 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do 

artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, 

em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

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

salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

 

Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, 

servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de 

poderes para decidir no âmbito da empresa 

            __________, ____ de ___________ de 2014. 

 

                                                   

                                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz 

deverá declarar expressamente. 
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ANEXO V – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 07/2014 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos 

sob as penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 

    __________, ____ de ___________ de 2014. 

 
____________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

                             CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 07/2014 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos 

sob as penas da lei, que: 

 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2014. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 07/2014 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº. ______________________, estabelecida no endereço 

________________________, declara que está sendo representada pelo Sr(a) 

____________________________portador(a) do RG n.___________________ e do CPF 

nº._________________________, para os fins previstos no Edital deste Pregão Presencial, 

podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem como interpor recursos, 

renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2014. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 (assinatura com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO N 07/2014 

 

 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A Empresa _______________________________________________________com 

sede na __________________________________________________(endereço 

completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº 

____________________________ e inscrita no CNPJ sob nº 

________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a)___________________________________________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade n _________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das sanções 

administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não 

excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer 

das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

  

__________, ____ de ___________ de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO IX - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 

PREGÃO PRESENCIAL N.: 07/2014 

DATA DA ABERTURA: 10/03/2014 

HORÁRIO: 08h15min. 

LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT 

 

 

 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual N_____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o 

Sr(a) _________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N 

______________________ e do CPF N _____________________, declara para os devidos 

fins e sob as penas da lei que: 

 

 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 

especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº_07/2014, 

relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra 

todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na 

licitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_______________, _______ de _____________ de 2014. 

 

 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO X 

FICHA CADASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. 07/2014 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

   

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA             (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(     )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

Nº. TELEFONE Nº. FAX 

  

EMAIL  

 

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

 

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

 

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

 

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 

 

Validade: 12 (doze) meses. 

 

Pelo presente instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, 

CNPJ n. 11.364.895/0001-60, sito ao anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Bairro Água Limpa – Município de Várzea Grande, neste 

ato representado pela Secretária Jaqueline Beber Guimarães, brasileira, portadora da 

Carteira de Identidade n. ____________, e do CPF n. _____________ , denominada 

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________, CNPJ sob n. ______________ 

sede na ________________, vencedora do item__ considerando o julgamento da licitação 

MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS N. 07/2014, bem como a classificação das propostas e sua respectiva 

homologação,  RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas 

anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por ITEM, atendendo as 

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e 

suas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto N 7.892 de 23 de janeiro de 

2013 e em conformidade com as disposições a seguir.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto:  

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 

MUNICÍPIO, conforme edital e seus anexos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação 

na Imprensa Oficial. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada à vantagem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Administração, 

através da Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral 

do Município, nas questões legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

41. Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e 

empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, em 

ordem de classificação no processo licitatório do Pregão Presencial n. XX/2014. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

5.1 Os produtos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância 

destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 

contratada. 

5.2 Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretária 

Municipal de Saúde em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o prazo para substituição caso seja 

necessário será de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da ata de registro de 

preços/contrato sem prejuízos das penalidades cabíveis 

 

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus 

Anexos, e na legislação pertinente. 



   
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Várzea Grande – MT. Fone (65) 3688-8051 

  

69 

6.2 - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão efetuadas através de 

Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento 

emitida pelo Setor de Compras, contendo o n. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a 

especificação, o valor, o endereço e a data de entrega. 

6.3 - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-

la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento. 

6.4 – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota 

de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, 

respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

6.5 - As aquisições dos produtos serão feitos de forma imediata e ou parcelada, de acordo 

com a necessidade das Secretarias, durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

ou até que se esgote o quantitativo licitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da contratada, além das demais previstas nesta no Edital: 

7.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz 

parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

7.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 

nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

7.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e 

por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 

7.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras ou da Secretaria, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas 

nesta ATA; 

7.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

7.6. Comunicar imediatamente a Superintendência de Compras qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 
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7.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 

7.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida pelo Setor de Compras ou Secretarias solicitantes; 

7.9. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de 

Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes; 

7.10. Os materiais a serem entregues deverão estar de acordo com as descrições do Termo 

de Referência e proposta apresentada.  

7.11. Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da 

notificação. 

7.12. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como 

desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os 

danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à contratante. 

7.13. A empresa vencedora obrigatoriamente devera ter Assistência técnica e manutenção 

prestada pelos seus representantes autorizados, nas cidades de Cuiabá e/ou Várzea 

Grande/MT. 

7.14. O fornecedor deve assegurar a entrega dos equipamentos e serviços de assistência 

técnica e manutenção do equipamento, dentro do prazo de garantia, com qualidade 

satisfatória. 

7.15. O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manutenção preventiva ou 

corretiva, comprometendo-se a realiza-la imediatamente, a partir da data de recebimento 

do pedido da instituição, assumindo o ônus de não computar no período de garantia os 

prazos excedentes de manutenção do equipamento, observando que quando houver a 

necessidade da manutenção preventiva e corretiva de algum equipamento a empresa 

obrigatoriamente deverá ofertar a contratante outro equipamento em pleno funcionamento 

até que o concerto do equipamento da contratante seja devidamente entregue e instalado e 

em pleno funcionamento. 

7.16. O fornecedor deve assegurar, durante um período de tempo estabelecido a contar da 

data de aceitação do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição, 

comprometendo-se a fazê-lo em prazo máximo definido, a partir da data de recebimento do 

pedido da instituição. 
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7.17. O fornecedor deve fornecer à instituição, nas condições e prazos previstos pela 

instituição, todas as informações técnicas necessárias para a prestação de serviços de 

manutenção do equipamento (manual de serviço). 

7.18. A instalação dos equipamentos ficará sob responsabilidade da empresa vencedora, 

devendo ser iniciada imprescindívelmente e imediatamente após o recebimento formal da 

autorização de fornecimento. 

7.19. Dar garantia de 02 (dois) anos, (todos os custos de garantia deverão estar inclusos 

na proposta, inclusive placas e componentes elétricos e eletrônicos) contando a partir da 

data de recebimento/entrega dos mesmos na instituição contratante e compromisso de 

substituição imediata ou de reparos de no Maximo 15 (quinze) dias.   

7.20 A empresa vencedora devera ofertar treinamento/capacitação para os profissionais e 

técnicos da instituição na operação de todos os equipamentos adquiridos quando solicitado, 

sem que haja ônus para a contratante  

7.21 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) 

conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da Contratada: 

8.1. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, 

praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras; 

8.2. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 

mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade 

de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

8.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou 

de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais 

serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada 

a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

8.4 - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos 
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pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

8.5– a ausência ou omissão da fiscalização da Superintendência de Compras não eximirá 

CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA. 

8.6 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 

registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução 

ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá das penalidades a que está 

sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 9.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 

9.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, 

para retirar a Ordem de Fornecimento; 

9.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

9.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

9.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante 

a execução e no recebimento dos serviços; 

9.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 

sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 

9.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

9.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do pagamento. 

9.1.9 A equipe técnica instituída para a aceitação do equipamento, deverá se manifestar 

quanto à adequação do funcionamento do equipamento realizada pelo fornecedor ou seu 

representante autorizado. 

9.1.10: caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Compras promover 

ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 

compatíveis com os praticados do mercado.   
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CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO 

10.1 O Município de Várzea Grande efetuará o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos produtos, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal 

devidamente conferida e atestada pelo secretário(a) da pasta e fiscal designado para 

contratação, contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e conta corrente em nome 

da proponente do banco a ser depositado. 

10.2 — 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. 

10.3 — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura 

distinta. 

10.4 — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para 

verificação de todas as condições de habilitação da Empresa. 

10.5 — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por 

escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, 

sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades cabíveis. 

10.6 — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e 

obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

 

11.1 Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente 

Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial 

deste instrumento. 

11.2 — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados 

no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro. 

11.3 — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de 

Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

11.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as 

demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os 

fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos 
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do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações 

na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 

11.5 — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta 

Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

12.1 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

12.1.1. quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de 

Registro de Preços; 

12.1.2. quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

12.1.3. quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 

78 da Lei 8.666/93; 

12.1.4. em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 

decorrente deste Registro; 

12.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

12.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

12.2 — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo 

da presente Ata. 

12.3 — 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. 

12.4 — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 

ser aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a 

aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

12.5 — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 

12.6 — Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 

Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 

ETC. 

Correrão por conta exclusivas da contratada: 

 13.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do 

objeto deste Edital. 

13.2. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 

seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução da entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

14.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 

processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 

demais cominações aplicáveis: 

 

14.1.2 ADVERTÊNCIA   

1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos 

seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, 

desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente 

da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não 

sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo 

não superior a 5 (cinco) dias úteis. 

14.1.3 MULTA 

1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA 

CONTRATUAL correspondente a: 
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a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos 

materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado 

em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado 

em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução 

total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, 

pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o 

prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

2. A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de 

impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em 

decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, 

respeitado o limite legal; 

3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial; 

4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 

ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

14.1.4 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO 

SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. 

1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada 

aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos 

graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do 

recebimento da respectiva intimação; 

2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

a. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

 atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que 
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tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

 execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

b. por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

 não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

 se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de 

operacionalização; 

 prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do 

objeto deste ajuste; 

 cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão 

licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

14.1.5  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da 

Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte; 

c. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 

terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento 

em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 
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consentimento da Contratante, por escrito. 

14.2 - Independentemente das sanções administrativas a que se refere à Cláusula Décima 

Quarta desta Ata, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

14.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

15.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA 

DA DESPEZA consignadas na: 

Secretaria Municipal de Saúde 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.302.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 1052 – Ampliação e manutenção de equipe de saúde da família  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.122.0015 

PROJETO ATIVIDADE: 2063 – Manutenção e encargos das atividades do Hospital e Proto 

Socorro Municipal 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 
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FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2100 – Consolidação das ações de reabilitação ortopédica e motora 

desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 
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FONTE: 0999 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2097 – Implantação e fornecimento das ações e serviços de média 

e alta complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1319 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0205 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.03 

PROJETO ATIVIDADE: 1294 – Implantação de núcleo de apoio a saúde da família - NASF 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

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

17.1.2. Esta ata integra o Edital do Pregão Presencial n. XX/2014 e seus anexos e 

as propostas da empresas classificadas para cada item. 

17.1.3 vedado caucionar ou utilizar a presente ata decorrente do pregão presencial 

acima para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização do 

Município de Várzea Grande através da Secretara Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 O acompanhamento da efetivação dessa Ata ficará a cargo da CONTRATANTE, 

mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 

67 da Lei nº 8.666/93. 

18.2 A fiscalização caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor 

senhor GONÇALO SOUZA XAVIER, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 

278401 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 395.358.351-49. 

 

CLÁUSULA DECIMA NONO - DO FORO 

19.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas da presente ata, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

19.2 E por estarem de acordo, as partes firmam a presente em 03 (três) vias de igual teor 

e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na 

forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2014. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

___________________________ 

Secretária de Saúde 

                                                                               

CONTRATADA: ____________________ ___________________________    

TESTEMUNHAS: 

1. 2. 

 

Nome:   Nome:  
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ANEXO XII 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E A 

EMPRESA ------------------ PARA OS FINS 

QUE ESPECIFICA. 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 

no anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Bairro 

Água Limpa neste Município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-

60, neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. 

___________________, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande – 

MT, portador da Cédula de Identidade n. __________ - SSP/___ e do CPF n. 

__________________ e por meio da Secretaria de Saúde e do respectivo(a) Secretário(a) 

_______________, brasileiro(a), portador(a) do RG. N. _____________ SSP/___  e 

CPF/MF ____________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa 

------------------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n.----------/-------, estabelecida à 

------------------------, Bairro ------- em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax 

(65)----------, neste Ato,  representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da 

Carteira de Identidade RGn° ------------------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo 

arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o presente Contrato, 

decorrente de licitação na modalidade Pregão Presencial N. 07/2014, conforme descrito 

no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, 

mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, DA ESPECIFICAÇÃO  

1.1 O presente Contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, 

ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, conforme edital e seus 

anexos. 

1.2 Este Termo Contratual decorre do Processo N. 185029/2013 e encontra-se vinculado 

ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial N. 07/2014.  
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1.3 O objeto do presente contrato, obedecerá fielmente o quantitativo especificado no 

Termo de Referencia e proposta de preços, conforme a seguir: 

  

Item Qte. 

Medid

a de 

Unid. 

Descrição/Especificações Técnicas, Modelo, 

Tamanho, Espessura, Forma, Validade, 

Garantia,  etc.). 

Custo em Reais R$ 

Valor Unit. 

R$ 

 Total 

R$ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura e publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá executar o fornecimento 

de forma integral, de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo ser prorrogados 

em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93, especialmente para 

fins de garantia dos equipamentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DO PRAZO  

3.1 Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretária 

Municipal de Saúde em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o prazo para substituição caso seja 

necessário será de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da ata de registro de 

preços/contrato sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

 

3.2 Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas 

partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as 

especificações. Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos 

contratuais, os objetos serão recebidos definitivamente, mediante Termo Assinado pelas 

partes; 

 
3.2.1. O recebimento provisório dos equipamentos dar-se-á pelo Município de Várzea 

Grande através do Almoxarifado Central/SMS, ou em outro local determinado no 

Empenho pela Secretaria Municipal de Saúde. 

  
3.2.2. O recebimento provisório dos Medicamentos não implica em sua aceitação; 
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3.2.3. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Almoxarifado Central da Secretaria 

Municipal de Saúde, após a verificação do cumprimento das especificações dos 

produtos (conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo 

com o Edital), nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta apresentada, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO  

4.1 Os produtos/equipamentos deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade e 

periodicidade especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital e proposta 

apresentada pela empresa, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa 

sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

5.1 Dá-se a este contrato o valor global de R$ --------- (-----------------------------). 

5.2 – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-

obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas 

previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

5.3 – Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da 

seguinte classificação orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.302.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2102 – Manutenção das policlínicas para desenvolverem ações de 

média complexidade  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 1052 – Ampliação e manutenção de equipe de saúde da família  

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 
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FONTE: 0203 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.122.0015 

PROJETO ATIVIDADE: 2063 – Manutenção e encargos das atividades do Hospital e Proto 

Socorro Municipal 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2105 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0003 

PROJETO ATIVIDADE: 2193 – Manutenção das atividades de atenção primaria nas 

policlínicas 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2100 – Consolidação das ações de reabilitação ortopédica e motora 

desenvolvidas pelo CRIDAC Várzea Grande 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2098 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 2097 – Implantação e fornecimento das ações e serviços de média 

e alta complexidade 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1319 – Consolidação das ações de promoção, prevenção, 

assistência e tratamento das pessoas com DST/HIV/AIDS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0204 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.0004 

PROJETO ATIVIDADE: 1307 – Construção, implantação e manutenção de unidades de 

pronto atendimento (UPA) 24hs 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0205 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.305.0021 

PROJETO ATIVIDADE: 2222 – Estruturação da vigilância epidemiológica 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0999 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.02.10.301.03 

PROJETO ATIVIDADE: 1294 – Implantação de núcleo de apoio a saúde da família - NASF 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente 

FONTE: 0203 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota 

fiscal/fatura, devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização desta 

contratação, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei n. 8.666/93. 

6.2 – No caso em que se verificar que o documento de cobrança apresentado encontra-se 

em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções 

cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir 

de sua reapresentação. 

6.3 – A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação 

com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

6.4 - Compete à Secretaria Municipal de Receita fazer a retenção do ISSQN sobre o valor 

dos pagamentos efetuados. 

6.5 - O pagamento somente se efetuará mediante apresentação de comprovante mensal de 

quitação da empresa com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

lotados na execução do contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços, caso 

existam prestadores de serviço vinculados a execução do contrato. 

6.6 - Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições de habilitação durante todo o curso contratual 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste 

Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, 

Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal 

limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, 

Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a: 
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8.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 

8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento; 

8.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 

que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

8.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

8.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante a execução e no recebimento dos serviços; 

8.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

8.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 

8.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

8.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do 

pagamento. 

8.1.9 A equipe técnica instituída para a aceitação do equipamento, deverá se 

manifestar quanto à adequação do funcionamento do equipamento realizada pelo 

fornecedor ou seu representante autorizado. 

8.1.10: caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Compras promover 

ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados do mercado. 

9.1 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da contratada, além das demais previstas nesta no Edital: 

9.1.1. Executar o fornecimento de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que 

faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

9.1.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 

nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito 

funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

9.1.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, imediatamente e 
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por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste contrato; 

9.1.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras ou da Secretaria, no 

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas 

neste contrato; 

9.1.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

9.1.6. Comunicar imediatamente a Superintendência de Compras qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

9.1.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 

9.1.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 

será exercida pelo Setor de Compras ou Secretarias solicitantes; 

9.1.9. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de 

Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada 

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes; 

9.1.10. Os materiais a serem entregues deverão estar de acordo com as descrições do 

Termo de Referência e proposta apresentada.  

9.1.11. Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar 

da notificação. 

9.1.12. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como 

desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os 

danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à contratante. 

9.1.13. A empresa vencedora obrigatoriamente devera ter Assistência técnica e 

manutenção prestada pelos seus representantes autorizados, nas cidades de Cuiabá e/ou 

Várzea Grande/MT. 

9.1.14. O fornecedor deve assegurar a entrega dos equipamentos e serviços de assistência 

técnica e manutenção do equipamento, dentro do prazo de garantia, com qualidade 

satisfatória. 

9.1.15. O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manutenção preventiva 

ou corretiva, comprometendo-se a realizá-la imediatamente, a partir da data de 
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recebimento do pedido da instituição, assumindo o ônus de não computar no período de 

garantia os prazos excedentes de manutenção do equipamento, observando que quando 

houver a necessidade da manutenção preventiva e corretiva de algum equipamento a 

empresa obrigatoriamente deverá ofertar a contratante outro equipamento em pleno 

funcionamento até que o concerto do equipamento da contratante seja devidamente 

entregue e instalado e em pleno funcionamento. 

9.1.16. O fornecedor deve assegurar, durante um período de tempo estabelecido a contar 

da data de aceitação do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição, 

comprometendo-se a fazê-lo em prazo máximo definido, a partir da data de recebimento do 

pedido da instituição. 

9.1.17. O fornecedor deve fornecer à instituição, nas condições e prazos previstos pela 

instituição, todas as informações técnicas necessárias para a prestação de serviços de 

manutenção do equipamento (manual de serviço). 

9.1.18. A instalação dos equipamentos ficará sob responsabilidade da empresa vencedora, 

devendo ser iniciada imprescindívelmente e imediatamente após o recebimento formal da 

autorização de fornecimento. 

9.1.19. Dar garantia de 02 (dois) anos, (todos os custos de garantia deverão estar inclusos 

na proposta, inclusive placas e componentes elétricos e eletrônicos) contando a partir da 

data de recebimento/entrega dos mesmos na instituição contratante e compromisso de 

substituição imediata ou de reparos de no Maximo 15 (quinze) dias.   

9.1.20 A empresa vencedora devera ofertar treinamento/capacitação para os profissionais 

e técnicos da instituição na operação de todos os equipamentos adquiridos quando 

solicitado, sem que haja ônus para a contratante  

9.1.21 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) 

conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93. 

9.1.22 A empresa contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação 

exigidas pelas normas da ABNT Gestão da qualidade, bem como as normas específicas da 

Ministério da Saúde e ANVISA; 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 O acompanhamento da efetivação desse Contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, 

mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 

67 da Lei nº 8.666/93. 

10.2 A fiscalização caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor 

senhor GONÇALO SOUZA XAVIER, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 

278401 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 395.358.351-49. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS / VALIDADE 

11.1 Dar garantia de 02 (dois) anos, (todos os custos de garantia deverão estar inclusos na 

proposta, inclusive placas e componentes elétricos e eletrônicos) contando a partir da data 

de recebimento/entrega dos mesmos na instituição contratante e compromisso de 

substituição imediata ou de reparos de no Maximo 15 (quinze) dias.  . 

11.2 – A contagem do prazo de garantia iniciar-se-á na data de emissão da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 

processo regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das 

demais cominações aplicáveis: 

I. advertência; 

II. multa;                 

III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por até 05 

(cinco) anos; 

IV. declaração de inidoneidade. 

12.2 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 

05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002. 

12.3 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de 

licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das 

multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais. 
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12.4 - As sanções de que tratam o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda serão 

aplicadas pela Secretaria solicitante, salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá 

ser proposta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, mediante parecer fundamentado. 

12.5 - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado 

para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado 

apresentado pelo Setor de Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla 

defesa no âmbito administrativo, observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e demais legislações vigentes, no que couber. 

12.6 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da 

empresa contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 

12.7 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a 

Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias 

úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador. 

12.8 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução 

do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 

da Lei nº. 8.666/93 

12.9 - A Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções 

discriminadas nos parágrafos seguintes 

12.10 - A aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA pode ser efetuada nos 

seguintes casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 

não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

d) Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior ao estipulado no contrato. 
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12.11 - A aplicação da sanção administrativa de multa, conforme disposto no Art. 86 da Lei 

8.666/93, correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, limitada a 10% do 

valor global da contratação; sendo que o atraso para efeito de cálculo, mencionado no item 

anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do 

prazo ajustado em até 15 (quinze) dias; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 

objeto, aplicável após o 15º dia, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

12.2 - A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

prazo, previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos 

efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

12.3 - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial. 

12.4 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 

ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

12.5 - A SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR com a Contratante pode ser 

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos 

graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da 

respectiva intimação, podendo ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

I - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

II - por até 2 anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que 

diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 
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d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato; 

12.16 – A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pode ser aplicada enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada 

com base no inciso anterior. 

12.17 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

I - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

III - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

12.18 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 17 do Edital, 

a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

12.19 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial da Ata enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

conseqüências previstas abaixo. 

13.2 – A rescisão contratual poderá ser: 
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A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

13.3 – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

13.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 

comprovados, quando os houver sofrido; 

13.5 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 

os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

Artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 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 ao presente contrato. 

II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Presencial n. 

xx/2014, bem com a proposta comercial da empresa contratada. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para 

qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Comarca 

de Várzea Grande-MT com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

Várzea Grande - MT, -- de ------------- de 2014. 

                                     CONTRATADA 

Secretária de Saúde   
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2014 

REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pelas 

portarias n. 550/2013, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo 

menor preço por item, tendo como critério de julgamento o menor preço por lote, 

cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

equipamentos hospitalar, odontológicos e permanentes para atender as 

necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, conforme 

edital e seus anexos, com realização prevista para o dia 10 de março de 2014, às 

08h15min (horário local). O Edital completo está à disposição dos interessados, 

na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias 

úteis das 08h30min às 18h30min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea 

Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e 

gratuitamente, no sitio: www.varzeagrande.mt.gov.br.                                          

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

    ____________________                          ____________________________   

    Landolfo L Vilela Garcia                                              Edson Vieira 

              Pregoeiro                                                 Secretário de Saúde  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

