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EDITAL RETIFICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017

PROCESSO COMPRA N° 2261/2017

1. PREÂMBULO

1.1 O MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela PREFEITURA MUNICIPAL,
através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 558/2017, de 22 de Junho de 2017, torna
público para conhecimento dos interessados e por meio da utilização de recursos da tecnologia
da informação – INTERNET que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM visando a aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e
seus anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis Federal n° 10.520/02, Lei Federal
n° 8.666/93 e pelos Decretos n.º 3.555/2000, 3.784/2001 e 5.450/2005 e Decreto Municipal n°
068/2007.

1.2 Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 14:30 horas do dia 26/10/2017 até às
09:00 horas do dia 13/11/2017 (Horário de Brasília).

1.3 O início da sessão pública será às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 13/11/2017, no
endereço eletrônico e www.bll.org.br .

1.4 O início da disputa será às 09:30 horas (Horário de Brasília) do dia 13/11/2017, no
endereço eletrônico e www.bll.org.br .

1.5 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação.

1.6 - Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo www.bll.org.br , desenvolvido pela Bolsa de
Licitações e Leilões, ou diretamente no site www.bll.org.br.

1.7 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico
e na documentação relativa ao certame.

2. DO OBJETO

2.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, conforme emenda
parlamentar 25470003, e PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01,
para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,
de Guarantã do Norte – MT, conforme TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) E PROPOSTA DO
MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01 ( ANEXO VIII).
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3.CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do Pregão TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS para os ITENS 03
e 08, e EXCLUSIVAMENTE as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP para
os ITENS 01, 02, 04, 05, 06 e 07, nos termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar n.º
123/2006 do Termo de Referencia Anexo I, que atenderem a todas as exigências deste Edital,
seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação.

3.1.1. Todas as empresas interessadas poderão participar dos ITENS 01, 02, 04, 05, 06
e 07 caso não haja, nos termos do artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apta ou interessada no certame,

3.2 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas a data e horário limite
estabelecidos na página 1 - preâmbulo deste Edital.

3.3 – A participação neste Pregão implica a aceitação plena e irrevogável, das normas
constantes do presente Edital e dos seus Anexos.

3.4 – Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam enquadradas nos
seguintes casos:

a) que estejam em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição,
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas 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;

c) Estrangeiras que não funcionem no País;

d) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócio figure como, empregado ou
ocupante de cargo comissionado na PREFEITURA Municipal de Guarantã do Norte/MT;

e) Empresas que entre seus sócios figure como sócio de outra empresa participante desse
mesmo certame.

3.5 – Não será admitida a subcontratação.

3.6 – A contratada originada deste certame não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou
vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente o objeto contratado, a qualquer pessoa física
ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização da contratante;

4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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4.1. Consideram-se Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) para efeitos de
participação no presente certame, àquelas que se enquadrem no disposto no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontrem em nenhuma das
vedações descritas no §4° do citado artigo.

4.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

4.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) 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, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição
de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo
supracitado.

4.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.2.1, implicará
decadência do direito ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fornecimento, ou revogar a
licitação.

4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações
do §4° do artigo 3º.

5. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

5.1 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao edital serão recebidos até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, mediante encaminhados ao e-
mail: licitacaogta2017.2020@gmail.com, dirigida ao Pregoeiro, apontando de forma clara e
objetiva as falhas ou irregularidades que entendem causarem vicio ao mesmo.

5.1.2 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão.

5.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a
caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação.
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5.3 – Dos atos e decisões relacionados ao presente Pregão caberão Recurso, nos seguintes
casos:

A) declaração da vencedora após o término de etapa de lances;

B) aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar
com o município de Guarantã do Norte representado pela Prefeitura Municipal.

5.4 – Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o sistema para
verificar quem foi declarada a vencedora e na opção para interposição de recurso, se
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas
razões.

5.5 – O Recurso de que trata a alínea "a" do subitem 5.3. dependerá de manifestação imediata
da intenção de recurso, na forma do subitem 5.4. deste Edital e motivada da licitante, durante a
Sessão Pública, em campo próprio do sistema, com registro da síntese das suas razões, sendo-
lhes concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso relacionadas à
intenção manifestada, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.

5.5.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de
recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse
direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

5.5.2 – Não será aceito o Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas
manifestadas na intenção de recorrer na opção do sistema eletrônico, imediatamente encerrado
a etapa de lances.

5.6 – O Recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

5.7 – Os Recursos de que tratam as alíneas "b" do subitem 5.3. Deverão ser interpostos no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

5.8 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 5.3. Será feita mediante
publicação na imprensa oficial.

5.9 – As impugnações e os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente não serão conhecidos.

5.10 – O recurso de que tratam a alínea "a" do subitem 5.3 será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 03 (três) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados,
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devendo, neste caso, a decisão ser proferida em 03 (três) dias úteis contados do recebimento
do recurso, pela autoridade superior.

5.11 – O recurso de que tratam as alíneas "b" do subitem 5.3 será dirigido à autoridade
superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento do recurso, pela autoridade superior.

5.11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.

6.CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1 – Para acesso ao sistema eletrônico “Licitações”, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto à
Bolsa de Licitações e Leilões por meio do Telefone (041) 3042-9909 e pelo site www.bll.org.br.

6.2 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes para o
recebimento da chave de identificação e senha pessoal junto à Bolsa de Licitações e Leilões,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular propostas e lances de preços e praticar todos os
demais atos e operações no sistema.

6.2.1 – No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o
signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social
em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.

6.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações
e Leilões, devidamente justificado.

6.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de
Licitações e Leilões ou à Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE/MT a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

6.6 – O credenciamento da LICITANTE e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
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6.7 – Para participação no pregão eletrônico o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

6.7.1 – A declaração falsa relativa a cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei.

6.8 - Nos casos de ME/EPP que queiram receber os benefícios da LC 123/2006, deverão
declarar sua condição no sistema.

6.8.1 - A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/2006,
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e da sanções previstas neste Edital.

6.9 - As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o
sistema poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Bolsa de Licitações e
Leilões, telefone: (41) 3042-9909.

7.DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 – O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do www.bll.org.br até o
dia e horário previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade
com as exigências do edital, manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do
certame.

7.2 – É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não
deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pela Bolsa de
Licitações e Leilões e apenas na data e horário previsto para a abertura, as propostas tornam-
se publicamente conhecidas.

7.3 – A LICITANTE, ao cadastrar sua proposta, deverá atentar para o campo previsto para
descrever as informações exigidas (“Condições do Proponente” e caso necessário em
“Informações Adicionais”.

7.3.1 – Na proposta formulada e ofertada deverá estar expresso:

a) O valor unitário e total, em moeda corrente real (R$), para cada item e no final o
valor total da proposta de preços dos Itens ofertados;

b) Somente uma marca do material ofertado;

c) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, de no mínimo 60 dias contados a partir
da data da sessão pública do Pregão.

d) Deverá estar declarado na proposta de preços de que os equipamentos ofertados
atendem todas as especificações exigidas no edital.
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7.4 – No preço proposto deverão também estar contemplados todos os custos diretos e
indiretos por ventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionados com o objeto da
presente licitação tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais,
equipamento, ferramentas, mão-de-obra, encargos, transporte, seguro, tributos, emolumentos,
contribuições fiscais, etc.

7.4.1 - Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente indicado na
proposta eletrônica, será considerado como aceito, para efeito de julgamento, aquele indicado
no item 7.3.1 “C” deste Edital.

7.4.2 - A proposta de preços deve vir acompanhada de catálogo/manual de
instrução do produto ofertado.

7.4.3 - Na proposta de preços deverá constar o prazo de garantia do item ofertado.

7.5 – A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não
cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões ou a Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO
NORTE/MT a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.6 – Caberá à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.7 – A LICITANTE deverá comunicar imediatamente a Bolsa de Licitações e Leilões (Órgão
provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

8.ABERTURA

8.1 – A partir do horário previsto na página 1 (preâmbulo) do Edital, a sessão pública na internet
será aberta por comando do (a) Pregoeiro (a).

8.2 – Até a abertura da sessão, as LICITANTES poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

8.3 – A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, bem
como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis.

8.4 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.5 – O sistema ordenará, automaticamente por valor e de forma decrescente, as propostas
classificadas pela Pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

8.6 – Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então as
LICITANTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.7 – Aberta a etapa competitiva, os representantes das LICITANTES deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a LICITANTE será
imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.8 – A LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior, ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.9 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.10 – Os lances ofertados serão no valor por ITEM.

8.10.1 – Serão aceitos somente duas casas decimais após a vírgula no valor do
ITEM.

8.10.2 – Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o
ENCERRAMENTO da fase de lances.

8.11 – Durante o transcurso da sessão pública, as LICITANTES serão informadas, em tempo
real, dos seus respectivos últimos lances registrados no sistema, do menor lance registrado,
bem como da ordem de classificação. O sistema não identificará os autores dos lances
registrados.

8.12 – O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será encerrado por decisão da
Pregoeira.

8.13 – O tempo aleatório será controlado pelo sistema eletrônico, o qual encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, podendo transcorrer período de tempo de 1 segundo à 30
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

8.14 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à LICITANTE que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. A negociação
será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais LICITANTES.

8.15 – No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às LICITANTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
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8.16 – Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação
às LICITANTES participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.17– Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação e verificará a habilitação.

8.18 – Os documentos para habilitação solicitados - deverão ser ESCANEADOS e
remetidos, de imediato, por E-MAIL no endereço licitacaogta2017.2020@gmail.com, para
fins de comprovação de regularidade no prazo de até 4 (quatro) horas, após o
encerramento da etapa competitiva, observado o horário comercial, com posterior
encaminhamento dos documentos de Habilitação com cópias autenticadas via CORREIO.

8.18.1 – Devido a urgência e da necessidade de adquirirmos os equipamentos
solicitados, a empresa que não apresentar os documentos para habilitação escaneados
e enviados por e-mail dentro do prazo estipulado no item 8.18, será inabilitada,
passando para a próxima colocada, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante de
prorrogação de prazo por igual período, solicitado através do email
licitacaogta2017.2020@gmail.com, formalizado dentro do prazo de 04 (quatro) horas.

8.19 – A licitante vencedora deverá encaminhar o original da proposta de preços,
solicitadas neste Edital, no valor do menor lance cotado ou negociado, nos prazos e
formas fixadas.

8.20 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se A LICITANTE
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa, a negociação será realizada na
forma do subitem 8.14 deste Edital.

8.21 – No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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 classificação e habilitação.

8.22 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a Pregoeira declarará a
licitante como vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do referido Pregão, caso não haja
recurso.

9. DO DIREITO DE PREFERENCIA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

9.1 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de acordo com o menor preço
apresentado, se a licitante classificada em primeiro lugar não for uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, o Sistema verificará se alguma licitante ME ou EPP ofereceu lance
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final com preço até 5% (cinco por cento) superior ao melhor registrado. Havendo licitante nessa
condição, a Pregoeira convocará a mais bem classificada para ofertar, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos, nova proposta inferior àquela inicialmente vencedora da fase de lances.
Havendo tal proposta, esta será considerada vencedora.

9.2 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada não apresente proposta inferior àquela
inicialmente vencedora serão convocadas, pela ordem de classificação, as ME ou EPP
remanescentes, que tiverem lance final com preço até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
registrado, para apresentar nova proposta na forma do disposto no item anterior.

9.3 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, que tiverem lance
final com preço até 5% (cinco por cento) superior ao melhor registrado, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a nova proposta.
Contudo, só será dada oportunidade de apresentar nova proposta às demais ME ou EPP com
preços equivalentes, no caso de desistência da contemplada no sorteio, a exemplo do exposto
no item anterior.

9.4 – Caso a primeira classificada seja uma “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”,
conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, será considerada vencedora, a seguir a
Pregoeira procederá a verificação das condições de habilitação fixadas no Anexo 6 deste edital.

9.5 – Não ocorrendo a apresentação de propostas menores que a da primeira classificada não
ME ou EPP, essa será considerada vencedora, a seguir a Pregoeira procederá à verificação
das condições de habilitação fixadas no edital.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1 – Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO - POR
ITEM, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, e as demais
condições definidas neste Edital.

10.2 – A classificação se dará em ordem crescente dos preços cotados, sendo considerada
vencedora da etapa de lances, A LICITANTE que cotar/negociar o MENOR PREÇO.

10.3 – A vencedora deverá apresentar a Proposta de preços ajustada ao preço do último lance
cotado ou negociado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na Secretaria de Coordenação
e Finanças, ou digitalizados via e-mail licitacaogta2017.2020@gmail.com.

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados,
observando que:

11.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir
será inabilitada e sujeita às penalidades legais;
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11.1.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de
saneamento da documentação, prevista no subitem 11.1.2.4:

11.1.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;

11.1.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos
de requerimento;

11.1.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar
qualquer dispositivo contido em Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos;

11.1.2.4. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos
via internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente,
pelo(a) Pregoeiro(a) ou um dos membros da equipe de apoio, apenas para
efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados;

11.1.2.5. O envelope referente aos documentos de habilitação DEVERÁ conter
os documentos ORIGINAIS atualizados, ou cópia de cada documento
individualmente AUTENTICADA, ou ainda, cópias simples que poderão ser
autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos
originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via
internet;

11.1.2.5.1. Somente será autenticada por servidor desta Prefeitura, cópia
fiel de documento original, se apresentado o documento ORIGINAL.

11.1.2.6. Todos os documentos da licitante deverão estar com número do CNPJ
e com o endereço respectivo da mesma, salvo os casos onde a licitante é filial e
que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

11.1.3. As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e que
não consta data de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, anterior a data da
abertura do certame.

11.2. Os documentos de habilitação, deverão ser apresentados, de forma numerada,
sequencial, são os seguintes:

11.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. (Anexo V);

a) A microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração.
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b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos
benefícios de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de
habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do §4º do art. 3º da mesma Lei Complementar. (Anexo II);

11.2.2. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação. (Anexo V);

11.2.3. Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no
Edital. (Anexo V);

11.2.4. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República,
inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93. (Anexo V);

11.2.5. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que terá a
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do M AT E R I AL licitado para realizar
a entrega nos prazos e/ou condições previstas. (Anexo V);

11.2.6. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de
empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou
tomada de decisão. (Anexo V);

11.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: As empresas interessadas
deverão apresentar a seguinte documentação: (apresentado em cópia autenticada ou simples,
desde que junto esteja o original);

11.3.1. Cédula de Identidade, do representante da empresa proponente ou do
proprietário, ou responsável pela empresa e assinante da proposta;

11.3.1.1. Fica dispensado no caso de Sociedade Anônima.

11.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

11.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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11.3.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

11.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

11.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá na
apresentação dos seguintes documentos:

11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

11.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada
através da apresentação de Certidão de Tributos e a Dívida Ativa da União;

11.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (sede da licitante) por meio da
Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais;

11.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa
de Débito de Tributos Estaduais;

11.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;

11.4.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista;

11.4.7. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;

11.5. Relativos ao FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO:

11.5.1. Alvará de Localização e Funcionamento.

11.6. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante
Apresentação:

11.6.1. Certidão negativa de falência e Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede
da Pessoa Jurídica até 90 (noventa) dias da data da abertura das Propostas:

11.6.2. Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado do Último Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente assinado por Contador
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Credenciado (que comprove sua regularidade junto ao Órgão da entidade de classe),
vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser
atualizados por Índices Oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta;

11.6.3. As proponentes recém constituídas deverão apresentar Balanço de Constituição;

11.6.4. Comprovação na data da apresentação da proposta de capital social ou
patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação.

11.6.5. Somente serão aceitos as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial
e Demonstração de Resultado do Exercício) ou Livro Diário (desde que no mesmo
estejam inseridas as Demonstrações Contábeis) se estes estiverem devidamente
Registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente, conforme Resolução de
Consulta n° 20/2013 do (TCE-MT) Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

11.6.6. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela (ECD) - Escrituração Contábil
Digital, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital –
(SPED) ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na
seguinte forma:

11.6.6.1. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema
Público de Escrituração Digital – (SPED);

11.6.6.2. Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício extraídos do
Sistema Público de Escrituração Digital – (SPED)

11.7. Os documentos referentes à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA são:

11.7.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado que forneça ou tenha fornecido objetos iguais ou similares deste Edital.
(Anexo VI).

11.7.2. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – AFE -
concedida/expedida pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, pertinente à atividade
de industrialização e/ou distribuição e/ou dispensação para comercializar correlatos
(exigência para todos os itens);

11.7.3. Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou da dispensa
do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA.

11.8. Para Comprovação de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

11.8.1. As empresas que pretenderem fruir das prerrogativas da Lei Complementar nº
123/06 deverão apresentar, documento conforme modelo ANEXO III e comprovar tal
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situação por meio da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório
competente. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data prevista para o certame, sob pena de não
aceitabilidade.

11.8.2. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da
Junta Comercial.

12. PENALIDADES

12.1 – Aquele que, deixar de entregar ou apresentar documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta dentro do prazo de validade, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados ao Município de Guarantã do Norte representado pela
Prefeitura Municipal:

A. Advertência;
B. Multa;
C. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Guarantã do Norte
representado pela Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

12.2 – Ensejará a aplicação de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor
global da contratação, sem prejuízo das penalidades do subitem 12.1. a licitante que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

A. Recusar-se, injustificadamente, a assinar o Termo de Contrato;

B. Não mantiver as condições de Habilitação, inviabilizando a contratação.

12.3 – A multa deverá ser recolhida na Gerência de Tributação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial.

12.4 – Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força maior ou
razões de interesse público, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente
nestas situações.

12.5 – As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

13. CONTRATAÇÃO

13.1 – A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, constante do ANEXO
02 deste Edital.
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13.2 – Como condição para celebração do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de Habilitação.

13.3 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, que dar-se-á por meios eletrônicos, para assinar o Contrato, na sede da Prefeitura
Municipal de Guarantã do Norte/MT, sob pena de aplicação das sanções previstas nos subitens
14.1. deste Edital.

13.4 – A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da
situação da LICITANTE VENCEDORA, mediante verificação ON-LINE das certidões de FGTS e
certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da união.

13.5 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos subitens 12.2. alíneas a e b, reserva-se
a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT o direito de, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação ou
revogar a licitação.

13.5.1 - Na convocação das licitantes remanescentes, será observada a classificação
final da Sessão originária do Pregão, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os
Documentos de Habilitação cujas validades tenham-se expirado no prazo transcorrido
da data da Primeira Sessão.

13.5.1.1 - As licitantes remanescentes se obrigam a atender a convocação e a
retirar o Contrato, no prazo fixado pela Prefeitura Municipal de Guarantã do
Norte/MT, ressalvados os casos de vencimento das respectivas Propostas,
sujeitando-se às penalidades mencionadas no item 12.1 deste Edital no caso de
recusa ou de não atendimento às condições de habilitação.

13.6 – A Minuta do Contrato, ANEXO VII deste Edital, estabelecerá a forma de pagamento e
demais condições de contratação.

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Pregão, correrão por conta dos
recursos consignados nas dotações orçamentárias:

Reduzido Órgão Unidade Função Subfunção Projeto /
Atividade Programa Elemento Recurso

601 05 001 10 302 1123 1045 449052 EMENDA
FEDERAL

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município
de Guarantã do Norte representado pela Prefeitura Municipal revogá-la, no todo ou em parte,
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

15.2 – A LICITANTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a
rescisão do Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3 – É facultado a Pregoeira ou autoridade superior:

A. Proceder, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover diligências com vistas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
B. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de

classificação da licitante e habilitação, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento
da Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da Licitação;

C. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas.

15.4 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta.

15.5 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 - As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas no
site www.guarantadonorte.mt.gov.br para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o
sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

15.7 – As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta, serão comunicadas na
forma do item 03 deste Edital para todos os interessados que retiraram o edital, disponibilizadas
no site www.bll.org.br, e/ou no site www.guarantadonorte.mt.gov.br e divulgadas, pela mesma
forma que se deu texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

15.7.1 – As alterações do Edital que não afetarem a formulação da proposta serão
comunicadas aos interessados, conforme disposto no item 03 deste edital, não sendo alterada
a data da Sessão do Pregão.
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15.8 – As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
força maior, serão resolvidas pela Pregoeira ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes, com o objeto do Pregão, e observadas a legislação em vigor.

15.9 – A participação da LICITANTE nesta licitação implica em aceitação plena de todos os
termos deste Edital.

15.10 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de GUARANTA DO NORTE/MT promotora do evento.

15.11 – Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do
Instrumento Contratual, como se nele estivessem transcritos.

16. FORO

16.1 – É competente o Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Pregão.

17. ANEXOS

17.1. São partes integrantes deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo De Proposta;

Anexo III – Declaração ME e EPP;

Anexo IV – Requisitos de Habilitação;

Anexo V – Declarações Diversas;

Anexo VI – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

Anexo VII - Minuta Contrato de Fornecimento;

Anexo VIII – Proposta do Ministério da Saúde;

Guarantã do Norte/MT, 26 de outubro de 2017.

Vanesa Menegucci de Jesus
Pregoeira
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Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, conforme emenda
parlamentar 25470003 , da PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-
01, para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO, de Guarantã do Norte – MT, conforme TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA
DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01 ( ANEXO VIII).

1.2. DOS ITENS DO OBJETO, VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE REFERÊNCIA;

Nº
ITEM

CÓDIGO
TCE

CÓDIGO
GEXTEC DESCRIÇÃO QTD UND

MARCA
(PREENCHIDO

PELA
LICITANTE)

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

R$

VALOR
TOTAL

MÁXIMO
R$

01 346439 48702

CARDIOVERSOR -
IMPRESSORA POSSUI,
MARCAPASSO
TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI,
MÓDULO DEA POSSUI,
OXIMETRIA (SPO2) NÃO
POSSUI,
BATERIA POSSUI,
TIPO BIFÁSICO,
COMANDO NAS PÁS CARGA E
DISPARO,
PÁS INTERNAS NÃO POSSUI,
MEMÓRIA DE ECG POSSUI.
(COM N° DE REGISTRO DA
ANVISA).

03 UND 15.900,00 47.700,00

02 151526-8 48703

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO
MÓVEL, PEDESTAL COM
RODÍZIOS POSSUI,
BRAÇO ARTICULADO POSSUI,
PAR DE MANOPLAS

02 UND 19.500,00 39.000,00
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AUTOCLAVÁVEIS POSSUI,
AJUSTE DE INTENSIDADE
LUMINOSA POSSUI,
SISTEMA DE
EMERGÊNCIA/BATERIA
POSSUI,
TIPO LED 1 BULBO 81.000 A
130.000 LUX. (COM N° DE
REGISTRO DA ANVISA).

03 281488-9 48704

VENTILADOR PULMONAR
PRESSOMÉTRICO E
VOLUMÉTRICO VENTILADOR
PULMONAR. VENTILADOR
ELETRÔNICO
MICROPROCESSADO PARA
PACIENTES NEONATAIS,
PEDIÁTRICOS E ADULTOS,
INDICADO PARA O USO
EM TERAPIA INTENSIVA.
POSSUIR OS SEGUINTES
MODOS DE VENTILAÇÃO OU
MODOS VENTILATÓRIOS
COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO
POR VOLUME
CONTROLADO; VENTILAÇÃO
POR PRESSÃO CONTROLADA;
VENTILAÇÃO COM SUPORTE
DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO
COM FLUXO CONTÍNUO
CICLADO
A TEMPO E COM PRESSÃO
LIMITADA; VENTILAÇÃO NÃO
INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA
CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS
CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK
UP
EM TODAS AS MODALIDADES;
SISTEMA DE CONTROLES:
POSSUIR CONTROLE E AJUSTE
PARA PELO MENOS OS
PARÂMETROS COM AS FAIXAS:
PRESSÃO CONTROLADA E
PRESSÃO DE SUPORTE DE NO
MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME
CORRENTE DE NO MÍNIMO
ENTRE 10 A 2000ML;

02 UND 55.000,00 110.000,00
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FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO
ATÉ 100RPM; TEMPO
INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO
ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS;
PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ
40CMH20; SENSIBILIDADE
INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE
NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0
LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A
100%. SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO: TELA
COLORIDA DE NO MÍNIMO 12
POLEGADAS TOUCHSCREEN
OU OUTRA TECNOLOGIA;
MONITORAÇÃO DE VOLUME
POR SENSOR
PROXIMAL OU DISTAL PARA
PACIENTES NEONATAIS
DEVERÁ
SER FORNECIDO DOIS
SENSORES DE FLUXO PARA
CADA CATEGORIA DE
PACIENTE.
MONITORAÇÃO DA
CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO
INSPIRADO; PRINCIPAIS
PARÂMETROS MONITORADOS /
CALCULADOS: VOLUME
MINUTO EXALADO,
VOLUME CORRENTE EXALADO,
VOLUME MINUTO TOTAL E
ESPONTÂNEO, PRESSÃO DE
PICO, PRESSÃO DE PLATÔ,
PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE
VIAS
AÉREAS, FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA TOTAL E
ESPONTÂNEA, TEMPO
INSPIRATÓRIO, FIO2, RELAÇÃO
I:E, RESISTÊNCIA,
COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E
DINÂMICA, CONSTANTE DE
TEMPO INSPIRATÓRIO E
EXPIRATÓRIA, PRESSÃO DE
OCLUSÃO E AUTO PEEP,
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ÍNDICE DE DESMAME.
APRESENTAÇÃO DE
CURVAS PRESSÃO X TEMPO,
FLUXO X TEMPO, VOLUME X
TEMPO, LOOPS PRESSÃO X
VOLUME E FLUXO X VOLUME E
APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS
COM AS TENDÊNCIAS PARA OS
PRINCIPAIS DADOS
MONITORADOS. SISTEMA DE
ALARMES COM PELO MENOS:
ALARMES DE ALTA E BAIXA
PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO
E BAIXO VOLUME MINUTO,
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA,
ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA,
FALHA NO FORNECIMENTO DE
GÁS, FALTA DE ENERGIA,
BAIXA CARGA DA BATERIA E
VENTILADOR INOPERANTE.
RECURSO DE NEBULIZAÇÃO
INCORPORADO AO
EQUIPAMENTO; OPÇÃO
ÚLTIMO PACIENTE AO LIGAR O
EQUIPAMENTO OU
ARMAZENAMENTO NA
MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS
PARÂMETROS AJUSTADOS;
BATERIA INTERNA
RECARREGÁVEL COM
AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120
MINUTOS; ACOMPANHAR NO
MÍNIMO OS ACESSÓRIOS:
UMIDIFICADOR AQUECIDO,
JARRA TÉRMICA, BRAÇO
ARTICULADO, PEDESTAL COM
RODÍZIOS, 2 CIRCUITO
PACIENTE
PEDIÁTRICO/ADULTO, 2
CIRCUITO PACIENTE
NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2
VÁLVULAS DE EXALAÇÃO,
MANGUEIRAS PARA CONEXÃO
DE OXIGÊNIO E AR
COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA 127/220 VOLTS. (COM
N° DE REGISTRO DA ANVISA).
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04 181186-0 48705

FOCO CIRÚRGICO DE TETO
COM DUAS CÚPULAS E COM
LÂMPADAS LED BRANCO E
CONTROLE ELETRÔNICO DE
INTENSIDADE QUE ATENDA AS
ESPECIFICAÇÕES: FIXAÇÃO AO
TETO ATRAVÉS DE HASTE
CENTRAL ÚNICA E DEVEM
POSSUIR BRAÇOS
ARTICULADOS
INDEPENDENTES PARA CADA
CÚPULA, QUE PERMITA OS
MOVIMENTOS DE TORÇÃO,
FLEXÃO E ROTAÇÃO EM
TORNO DA HASTE CENTRAL;
PELO MENOS UMA DAS
CÚPULAS DEVERÁ SER
PROVIDA DE SISTEMA QUE
PERMITA QUE A MESMA FIQUE
A ALTURA DE 1 METRO A
PARTIR DO PISO (ALTURA DA
MESA CIRÚRGICA) COM O
FOCO PERPENDICULAR À
MESMA (ILUMINAÇÃO DE
CAVIDADES); PARA
SUSTENTAÇÃO DAS CÚPULAS
NÃO DEVE SER EMPREGADO
SISTEMA DE CONTRAPESOS,
MAS SIM, SISTEMA DE FREIO
ADEQUADO QUE PERMITA QUE
A CÚPULA FIQUE ESTÁVEL NA
POSIÇÃO EM QUE FOI
COLOCADA; SISTEMA DE
SUSPENSÃO LEVE,
FACILITANDO O MOVIMENTO E
FORNECENDO RÁPIDA
ESTABILIDADE; CADA CÚPULA
DEVERÁ SER DOTADA COM
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR
LUZ BRANCA FRIA LED,
FORNECENDO LUZ CORRIGIDA
DE COR PRÓXIMA AO BRANCO
NATURAL; EMPREGO DE
SISTEMA DE REDUÇÃO DE
SOMBRA; FILTRAGEM
EFICIENTE DE RAIOS
INFRAVERMELHOS E REDUÇÃO
DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA;

02 UND 26.900,00 53.800,00
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O ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE
CORES DEVE SER DE 90 OU
MAIOR E TEMPERATURA DE
COR DE 4200 K OU MAIOR; AS
DUAS CÚPULAS DEVERÃO TER
DIÂMETRO NÃO INFERIOR A
500MM. A INTENSIDADE
LUMINOSA DE CADA CÚPULA
DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR
DO QUE 100.000 LUX, MEDIDOS
A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA.
A ILUMINAÇÃO DO CAMPO
DEVE SER PERFEITA E ISENTA
DE SOMBRAS; CADA CÚPULA
DEVE POSSUIR SISTEMA
ELETRÔNICO DE CONTROLE
DA INTENSIDADE LUMINOSA
DISPOSTO NO PRÓPRIO
BRAÇO DA CÚPULA COM A
UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO
MEMBRANA DE FÁCIL
HIGIENIZAÇÃO E VIA MANOPLA
EXISTENTE NO CENTRO DA
CÚPULA; PROTEÇÃO DO
SISTEMA ELETRÔNICO COM
FUSÍVEL, SUBSTITUÍVEL;
MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO
FACILMENTE RETIRÁVEL SEM A
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS
E AUTOCLAVÁVEL,
PERMITINDO AJUSTE PELO
CIRURGIÃO DURANTE O
PROCEDIMENTO E ATRAVÉS
DE PAINEL ELETRÔNICO;
DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL
DE 210 MM OU MAIOR, PARA
CADA UMA DAS CÚPULAS; AS
CÚPULAS DEVEM SER
PROVIDAS DE SISTEMA DE
DISSIPAÇÃO DE CALOR
VOLTADA PARA FORA DO
CAMPO CIRÚRGICO,
IMPEDINDO AUMENTO DE
TEMPERATURA SOBRE O
CIRURGIÃO E PACIENTE; VIDA
ÚTIL DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO LED DE 30.000
HORAS OU MAIOR. (COM N° DE
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REGISTRO DA ANVISA).

335846-1 48706

MONITOR MULTIPARÂMETROS
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)
POSSUI,
RESPIRAÇÃO POSSUI,
TEMPERATURA POSSUI,
TIPO DE MONITOR LCD,
TAMANHO DA TELA DE 10" A
12",
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
POSSUI,
OXIMETRIA (SPO2) POSSUI,
CAPNOGRAFIA (ETCO2)
POSSUI,
PRESSÃO INVASIVA (PI)
POSSUI,
DÉBITO CARDÍACO POSSUI.
(COM N° DE REGISTRO DA
ANVISA).

04 UND 17.000,00 68.000,00

06 370762-8 48707

MESA CIRÚRGICA MECÂNICA
BASE EM FORMATO DE T
CONSTRUÍDA EM CHAPA DE
AÇO 1020 COM NO MÍNIMO 6,5
MM DE ESPESSURA, COM
REVESTIMENTO EM ABS,
CONTRA IMPACTOS E
DESINFETANTES, COM
MOVIMENTAÇÃO DA BASE
REALIZADA ATRAVÉS DE
RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER
ATRAVÉS DE TRAVAMENTO
DAS RODAS RETRÁTEIS
ACIONADAS POR PEDAL, COM
SAPATAS DE APOIO DE
BORRACHA PARA GARANTIR
MAIOR FIXAÇÃO AO PISO.
COLUNA DE ELEVAÇÃO
COMPOSTA POR 04 COLUNAS
GUIAS E 04 HASTES GUIAS DE
AÇO 1045 COM CROMO DURO
RETIFICADO, SISTEMA
HIDRÁULICO ACIONADO
ATRAVÉS DE PEDAL.

02 UND 29.500,00 59.000,00
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REVESTIMENTO DA COLUNA
EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI
DO TAMPO FABRICADO EM
AÇO INOXIDÁVEL NÍQUEL
CROMO, ARTICULÁVEL E
DIVIDIDO EM NO MÍNIMO ATÉ
05 SEÇÕES: CABECEIRA
DUPLO ESTÁGIO, DORSO DO
TAMPO, ASSENTO DO
TAMPO,RENAL E PERNAS.
RÉGUAS EM AÇO INOX PARA
COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS.
TAMPO RADIO TRANSPARENTE
PARA USO DO
INTENSIFICADOR DE
IMAGEM, RX EM TODA SUA
EXTENSÃO, FABRICADO EM
ACRÍLICO, DIVIDIDO EM 05
SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO,
ASSENTO, RENAL E PERNAS.
OS MOVIMENTOS DE
TRENDELEMBURG, REVERSO
DE TRENDELEMBURG,
LATERAL ESQUERDO, LATERAL
DIREITO, DORSO, PERNAS E
RENAL DEVERÃO SER
ACIONADOS POR MANIVELAS
REMOVÍVEIS LOCALIZADAS
NAS LATERAIS DA MESA OU
PNEUMATICAMENTE.
CABECEIRA REMOVÍVEL COM
MOVIMENTOS MECÂNICOS.
CAPACIDADE DE PESO:
PACIENTES ATÉ 220 KG, NO
MÍNIMO; ACESSÓRIOS:
DEVERÃO ACOMPANHAR A
MESA NO MÍNIMO OS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01
JOGO DE COLCHONETES EM
PU; 01 ARCO DE NARCOSE; 01
PAR DE SUPORTES PARA
APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE
SUPORTES DE BRAÇOS; 01
PAR DE PORTA COXAS. (COM
N° DE REGISTRO DA ANVISA).

07 357599-3 48708 CAMA HOSPITALAR TIPO
FAWLER MECÂNICA

20 UND 3.000,00 60.000,00
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APLICAÇÃO ADULTO,
RODÍZIOS POSSUI,
COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO
D 28,
MATERIAL DE CONFECÇÃO
ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA
AÇO / FERRO PINTADO,
ACIONAMENTO POR
MANIVELAS 03,
CABECEIRA / PESEIRA
POLIURETANO / SIMILAR,
GRADES LATERAIS AÇO
INOXIDÁVEL. (COM N° DE
REGISTRO DA ANVISA).

08 185931-5 48709

SISTEMA DE VÍDEO
LAPAROSCOPIA/ ENDOSCOPIA
RÍGIDA  MICROCÂMERA
E PROCESSADOR DE IMAGENS.
MICROCÂMERA
DIGITAL, SISTEMA DE COR
NTSC COM RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL
HD. COM CAPACIDADE DE
REGISTRO DE IMAGENS COM
LUMINOSIDADE MÍNIMA 03 LUX,
CONEXÃO COMPATÍVEL COM
ÓTICAS DE DIFERENTES
FABRICANTES, FUNÇÃO PARA
AJUSTE DE COR BRANCA E
CONEXÕES DE SAÍDA DE
VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL
HD. COMPRIMENTO DO CABO
DO
CABEÇOTE DE NO MÍNIMO 3,0
METROS E ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60
HZ. FONTE DE ILUMINAÇÃO
LED OU XENON COM POTÊNCIA
COMPATÍVEL PARA A
APLICAÇÃO CONJUNTA COM A
CÂMERA OFERTADA EM
PROCEDIMENTOS
BARIÁTRICOS, SENDO QUE NO
CASO DE FONTE XENON,
DEVERÁ SER FORNECIDA COM
DUAS LÂMPADAS DE RESERVA.

01 UND 257.899,20 257.899,20
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POSSUIR CONTROLE DE
INTENSIDADE DE LUZ,
CONTADOR DE HORAS COM
INDICADOR DE FIM DE VIDA
ÚTIL DA LÂMPADA. DEVE
ACOMPANHAR O
EQUIPAMENTO UMA LÂMPADA
SOBRESSALENTE DE MESMA
POTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA 127/220 VOLTS,
60HZ. MONITOR DE VÍDEO DE
LED DE GRAU MÉDICO DE NO
MÍNIMO 24 POLEGADAS, COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X
1200 PIXELS, COM SISTEMA DE
COR PAL / NTSC E ENTRADA
DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O
PROCESSADOR DE IMAGENS.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
127/220 VOLTS, 60 HZ.
INSUFLADOR DE CO2 QUE
PERMITIR AJUSTE DE FLUXO
DE NO MÍNIMO 0 A 40
LITROS/MINUTO. PERMITIR
AJUSTE DE PRESSÃO
CONTÍNUO DE NO MÍNIMO 0 A
25 MMHG E COM DISPLAY QUE
INDIQUE A RESERVA DE GÁS
NO CILINDRO, PRESSÃO NO
PACIENTE, FLUXO DE GÁS E
VOLUME DE GÁS. DOTADO DE
CIRCUITO DE SEGURANÇA
INTERNO PARA ALTA E BAIXA
PRESSÃO DO CILINDRO E DE
CIRCUITO DE SEGURANÇA
PARA SOBRE PRESSÃO DA
CAVIDADE ABDOMINAL COM
VÁLVULA DE ALÍVIO E ALARME
SONORO E VISUAL.
MANGUEIRA COM FILTRO
ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR
PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO
PACIENTE E MANGUEIRA DE
CONEXÃO DO INSUFLADOR
PARA O CILINDRO DE CO2.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
127/220 VOLTS, 60 HZ. 02
CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE
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NÓ MÍNIMO 2 METROS
COMPATÍVEIS COM A ÓTICA E
CÂMERA, 02 CAMISAS
ENDOSCÓPICAS E 02
TROCARTES COMPATÍVEIS
COM OS ENDOSCÓPIOS
RÍGIDOS. 02 ENDOSCÓPIOS
RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL,
COMPATÍVEL COM A IMAGEM
FULL HD, VISÃO FORO
OBLIQUA DE 30 GRAUS, COM
SISTEMA DE LENTES DE
BASTÃO, TRANSMISSÃO DE
LUZ POR FIBRA ÓTICA
INCORPORADA, OCULAR
GRANDE ANGULAR, COM
DIÂMETRO DE 10 MM E
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 31
CM. 02 ENDOSCÓPIOS RÍGIDO
AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL
COM A IMAGEM FULLHD, VISÃO
DE 0 GRAUS, COM SISTEMA DE
LENTES DE BASTÃO,
TRANSMISSÃO DE LUZ POR
FIBRA ÓTICA INCORPORADA,
OCULAR GRANDE ANGULAR,
COM DIÂMETRO DE 10 MM E
COMPRIMENTO MÍNIMO DE
31CM. RACK/ARMÁRIO, TORRE,
ADEQUADO PARA O CORRETO
ARMAZENAMENTO E
MOVIMENTAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAR
OS EQUIPAMENTOS E O
CILINDRO DE CO2 POSSUIR
PORTA FRONTAL E TRASEIRA,
RODÍZIOS EMBORRACHADOS E
COM FREIOS. DEVE
ACOMPANHAR AS CAIXAS DE
ESTERILIZAÇÃO DAS ÓTICAS.
(COM N° DE REGISTRO DA
ANVISA).
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2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação, visa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES para o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário de Guarantã do Norte-
MT, onde tem por objeto o cumprimento da PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº
13817.611000/1160-01, (ANEXO VIII), considerando a necessidade da Administração Pública e
o teor do pedido conforme Memorando Nº 1577/2017/SMS e anexos a este processo.

2.2. Conforme o Decreto 5504/05 de 5 de agosto de 2005 “Estabelece a exigência de utilização
do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas
contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências
voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos
congêneres, ou consórcios públicos’’.

2.3. Por se tratar de recurso Federal, onde é a forma eletrônica, haverá mais competitividade
entre os licitantes, alcançando fornecedores de diversas regiões do pais, reduzindo os custos e
valores das propostas.

3. FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES

3.1 Fornecer o objeto de primeira qualidade;

3.1.1. Atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas, conforme
determinações do Convênio (datas).

3.2. É de responsabilidade da Fornecedora o fiel cumprimento das entregas do objeto
solicitado;

3.3. Observar, na entrega do MATERIAL, as Leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de
segurança pública, e as melhores normas técnicas específicas de produção e comercialização;

3.4. Fornecer o material mediante solicitação do Órgão Gestor ou por pessoa indicada, de
forma permanente e regular e nas quantidades solicitadas, dispondo de quadro de pessoal
suficiente para o atendimento dos pedidos, sem interrupção, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissões e outros análogos.

4. VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para o fornecimento de todo objeto, perfaz a ordem de R$ 695.399,20
(seiscentos e noventa e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos);

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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5.1. Será entregue à Fornecedora a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO dos MATERIAIS,
devendo a mesma se programar para a ENTREGA DO MATERIAL no prazo máximo de até 30
(trinta) dias no local e horário indicado no Item 5.2.

5.2 OS EQUIPAMENTOS deverão ser entregues no HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO, de Guarantã do Norte – MT, representado pela Prefeitura Municipal
localizado à Avenida Dante Martins de Oliveira, nº 555, Bairro Centro, CEP: 78.520-000 para
conferência dos mesmos conforme licitado, e o licitante deverá deixar os mesmos instalados no
local conforme determinado pela Secretaria Requisitante, e devidamente em funcionamento,
nas perfeitas condições de uso dos munícipes.

5.3. O(s) EQUIPAMENTO (S) deverão ser entregues acompanhados do competente documento
fiscal, no prazo indicado, nos dias úteis, das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas no
local indicado pela contratante, correndo o frete, a carga e a descarga por conta e risco da
Contratada, assim como a instalação e manutenção, conforme convenio e garantia;

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

6.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido em conformidade com o disposto no
art.73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, da seguinte maneira:

a) PROVISORIAMENTE - Os EQUIPAMENTOS/PERMANENTES serão recebidos
provisoriamente pela Comissão de Recebimento da Contratante, em local definido pela mesma,
mediante Termo de Recebimento Provisório, para verificação da conformidade com as
exigências contidas neste Termo de Referência e Edital, os quais deverão ser entregues em
perfeitas condições, sob pena de não recebimento dos mesmos;

b) DEFINITIVAMENTE - Os EQUIPAMENTOS/PERMANENTES serão recebidos
definitivamente, após o aceite da Comissão de Recebimento de
EQUIPAMENTOS/PERMANENTES da Contratante, mediante Laudo de Recebimento de
Material/Equipamento, observando a legislação pertinente.

6.2. Para os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES que apresentarem defeitos,
imperfeições, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características
discrepantes às descritas neste Termo de Referência, Edital, Normas Técnicas e Laudos
Técnicos e de Aprovação, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será
notificada para saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo,
às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

6.3. A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos.

6.4. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES à serem entregues deverão ser de
1ª qualidade, estando sujeitos a devolução;
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7. DA VIGÊNCIA

8.1. O fornecimento dar-se-á durante o prazo da vigência do Contrato de Fornecimento, até
...../....../20....

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto dentro das especificações.

8.1.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

8.1.3. Acompanhar a execução do objeto durante a vigência do Contrato de Fornecimento.

8.1.4. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
fornecimento, sendo estabelecido o prazo do item 18.8 para reposição.

8.1.5. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de
ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais
entregues com imperfeição.

8.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.2.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo Contratante.

8.2.2. Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos.

8.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração Municipal
e/ou a terceiros.

8.2.4. Aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões, nos limites
permitidos por lei;

8.2.5. A Fornecedora deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
durante toda vigência do Contrato de Fornecimento.

8.2.6. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

8.2.7. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a Fornecedora deverá estar
com a documentação obrigatória válida;
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8.2.8. Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora quanto a sua
documentação, o Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de
Fornecimento.

8.2.9. A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total
ou parcialmente os créditos financeiros do Contrato de Fornecimento, a qualquer pessoa
física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do Contratante;

8.2.10. Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a
terceiros.

8.2.11. A fiscalização do fornecimento pelo Contratante, não eximi a Fornecedora de
responsabilização por eventuais falhas e/ou irregularidades no fornecimento.

11.3 – Prestar Assistência Técnica local na vigência da garantia;

11.4 – A garantia do item será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de
entrega.

9. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO E PENALIDADES

9.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará
o(a) Contratado(a), às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais cominações deste Edital e seus anexos.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade:                                                          UF:

Tel./Fax:                                                        CEP:

Banco:                        Agência:                     c/c:

Validade da Proposta:

Declaração: Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos
operacionais da atividade, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e
indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos
adicionais.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

CPF

Carimbo de CNPJ da Empresa

TEM CODIGO TCE DESCRIÇÃO QTD
(MÊS)

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

R$

VALOR
MÁXIMO DE

REFERENCIA
R$
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Anexo III

MODELO DA DECLARAÇÃO PARA ME E EPP

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)

(Papel Timbrado da Empresa)

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

Ref. Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 001/2017.

Para fins de participação na licitação (Indicar o n° da licitação), a(o) (Nome Completo do
Proponente), CNPJ n° (N° do CNPJ), sediada na (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

CPF

Carimbo de CNPJ da Empresa
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Anexo IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa , CNPJ n°
, reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, bem como de que está

ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Eletrônico n°001/2017.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

CPF

Carimbo de CNPJ da Empresa

OBS: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade
fiscal, será flexibilizado os efeitos desta declaração, estando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte obrigada a apresentar o documento com restrição junto ao envelope de habilitação,
sob pena de desclassificação.
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Anexo V

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS

Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no
Pregão Eletrônico n° 001/2017 que:

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais
ocorrências posteriores;

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no Edital;
4. Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.666/1993, que não

empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5. Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso
venha a vencer o certame, dos Equipamentos e Materiais Permanentes licitados para
realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas; e

6. Não possuem em seu quadro de pessoal, funcionários públicos pertencentes ao quadro
da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, nos termos do inciso III, do artigo 9º da
Lei Federa nº 8666/93.

Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

CPF

Carimbo de CNPJ da Empresa
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ANEXO VI

MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa
favorecida) estabelecida na (endereço completo da empresa favorecida), forneceu para esta
empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), situada na (endereço da empresa emitente do
atestado), forneceu o objeto, abaixo especificados, no período de (__/__/__ a __/__/__):

Atestamos ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não
existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

............................, .......de ....................de 2017

Carimbo e Assinatura da Declarante
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Anexo VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Termo de Contrato PMGN/MT/Nº......../2017 para o
fornecimento de equipamentos e materiais
permanentes que fazem entre si o Município de
Guarantã do Norte/MT representado pela
Prefeitura Municipal e a
empresa...............................................

Aos ** dias do mês de ******************** do ano de dois mil e dezessete, no Gabinete do Prefeito
Municipal de Guarantã do Norte/MT, foi celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo
como partes, de um lado o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela
PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito no CNPJ/MF/Nº 03.239.019/0001-83 estabelecida na Rua das
Oliveiras, n° 135, bairro Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT, neste ato representado pelo seu
Prefeito, o Sr. Érico Stevan Gonçalves, brasileiro, viúvo, portador do RG nº 5800341-7 SESP/PR
e do CPF nº 003.944.799-55 residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 104, Araguaia 01,
nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa **************************, inscrita no CNPJ/MF nº ********************, com sua sede à
********************, neste ato representada pelo seu ***********************, portador da Cédula de
Identidade RG nº ******************* e do CPF nº *********************, doravante denominada de
CONTRATADA, tendo em vista o contido no Pregão Eletrônico nº 001/2017, considerando ainda
as disposições estabelecidas nas Leis n° 10.520/02, n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem
como pelo Decreto Municipal n° 068/07, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de
Contratos e de Direito Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente Contrato, mediante
as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, conforme emenda
parlamentar 25470003 , da PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01,
para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, de
Guarantã do Norte – MT, conforme TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO MINISTERIO
DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01 ( ANEXO VIII).

1.2 – Os recursos para a aquisição do objeto serão oriundos da Emenda Parlamentar nº
25470003, conforme a PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01.
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1.3 – A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo 1 – Termo de
Referência do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O(s) EQUIPAMENTO (s) deste instrumento contratual refere-se aos itens nº........,  descrito no
Anexo I do PREGÃO ELETRÔNICO nº. ........./.............. e constante na proposta de preços da
CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como se nele estivesse
transcrito.

Nº
ITEM

CÓDIGO
TCE

CÓDIGO
GEXTEC DESCRIÇÃO QTD UND

MARCA
(PREENCHIDO

PELA
LICITANTE)

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

R$

VALOR
TOTAL

MÁXIMO
R$

2.2 - Dá-se a este contrato o valor global de R$ ______________________________________.

2.3 Nos preços indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências,
diretos e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que
recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente instrumento, inclusive o frete, a carga e
descarga, que correrão por sua conta e risco.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela entrega do material, objeto deste contrato,
o valor total de R$................................ (...................................................................), fixo e
irreajustável.

3.2. - A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo servidor encarregado de
fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto contratado;

3.2.1 - A Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao produto entregue em nome
do Fundo Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE, CNPJ nº
13.817.611/0001-79, Rua das Amesclas nº 70, Centro, Guarantã do Norte/MT, CEP: 78.520-
000.
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3.3 - O pagamento dar-se-á, preferencialmente, através de crédito em conta corrente no BANCO
DO BRASIL S.A, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados de acordo com o recebimento definitivo
do material, através de nota fiscal devidamente atestada pela contratante.

3.4 - A Administração procederá à liquidação da fatura de acordo com a nota fiscal/fatura que será
emitida pela contratada, após devidamente atestada.

3.5- Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução
e solicitada outra nota fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o
prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.

3.6- Para os casos de rejeição dos materiais, será prorrogado automaticamente o atestado de
recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a
prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

3.7- Rejeitado os EQUIPAMENTOS/PERMANENTES, a contratada terá 15 (quinze) dias úteis de
prazo para a entrega do mesmo, sem ônus para a contratante

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos, alocado na seguinte
dotação orçamentária:

Reduzido Órgão Unidade Função Subfunção Projeto /
Atividade Programa Elemento Recurso

601 05 001 10 302 1123 1045 449052 EMENDA
FEDERAL

4.2 – Os recursos para a aquisição do objeto serão oriundos da Emenda Parlamentar nº
25470003, conforme a PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 13817.611000/1160-01.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas,
solicitando a regularização das mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

5.1.2- Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do Contrato;

5.1.3- Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito
cumprimento das obrigações assumidas;
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5.1.5- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA com relação à execução do contrato;

5.1.6- Proporcionar, no que couberem, todas as facilidades para que a CONTRATADA
possa executar suas entregas, dentro das normas deste Contrato.

5.1.7- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por um representante
devidamente designado.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1- Entregar o objeto apenas após emissão da correspondente requisição quando
solicitado;

6.1.1.1 - Entregar os EQUIPAMENTOS/PERMANENTES em até 30 (trinta) dias no
local e horário indicado, mediante e em conformidade com a autorização de
fornecimento que será entregue à contratada, a partir da solicitação do fiscal de
contrato ou servidor indicado pela da Secretaria requisitante.

6.1.2 - Providenciar a substituição dos EQUIPAMENTOS/PERMANENTES, sempre que o
Contratante solicitar;

6.1.3-Atender as solicitações do Contratante para cancelamento dos
EQUIPAMENTOS/PERMANENTES, independentemente de motivação e sem quaisquer
ônus adicionais;

6.1.4 - Especificar na fatura a descrição detalhada do EQUIPAMENTOS/PERMANENTES,
com marca, valor unitário e total.

6.1.5 - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto à
perfeita execução do contrato;

6.1.6 - Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários normais de
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais;

6.1.7 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos produtos e serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso,
vínculo empregatício deles com o Contratante;

6.1.8 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

6.1.9 - Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora dos
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horários normais de funcionamento, inclusive sábados, domingos e feriados;

6.1.10 - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

6.1.11 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

6.1.11.1- Substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua
má execução.

6.1.12 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por centro) do contratado em decorrência de adjudicação.

6.1.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo
ou reduzindo dessas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.

6.1.14 - Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL DA ENTREGA E DO
RECEBIMENTO DO MATERIAL

7 - A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto da contratação no prazo máximo de até 30
(trinta) dias, após o recebimento da autorização de fornecimento, no local descrito a seguir.

7.1 - O objeto do presente ajuste deverão ser entregues no HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO, de Guarantã do Norte – MT, representado pela Prefeitura Municipal
localizado à Avenida Dante Martins de Oliveira, nº 555, Bairro Centro, CEP: 78.520-000, e dar-se-á
mediante termo circunstanciado, na forma do art. 73, da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, da
seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE - os EQUIPAMENTOS serão recebidos provisoriamente pela
Comissão de Recebimento de Materiais/Equipamentos da Contratante, em local definido pela
mesma, mediante Termo de Recebimento Provisório, para verificação da conformidade com as
exigências contidas neste Termo de Referência e Edital, os quais deverão ser entregues em
perfeitas condições e em seguida instalação no local determinado pela secretaria
Requisitante, sob pena de não recebimento dos mesmos;

b) DEFINITIVAMENTE - Os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES serão
recebidos definitivamente após o aceite da Comissão de Recebimento de
Materiais/Equipamentos da Contratante, mediante Laudo de Recebimento dos
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, observando a legislação pertinente. E
em seguida instalados no local determinado pela secretaria Requisitante.
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7.2. Para os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES que apresentarem defeitos,
imperfeições, alterações e irregularidades e/ou apresentarem quaisquer características
discrepantes às descritas neste Termo de Referência, Edital, Normas Técnicas e Laudos Técnicos
e de Aprovação, ainda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para
saná-los ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, às suas expensas,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

7.3. A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho
do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos.

7.4. OS EQUIPAMENTOS/PERMANENTES à serem entregues deverão ser de 1ª qualidade,
estando sujeitos a devolução;

8. CLÁUSULA OITAVA DO PRAZO DE GARANTIA

8 - A CONTRATADA compromete-se a oferecer, ao objeto contratual, com garantia pelo prazo
determinado na proposta de preços, que faz parte integrante deste instrumento contratual, contada
após aceitação dos mesmos, sendo que em caso de qualquer defeito ocorrido dentro da validade
da garantia, o CONTRATANTE não terá qualquer ônus com os produtos substituídos, supervisão,
transporte, seguro, diárias, bem como, outras despesas decorrentes da garantia.

8.1 - A vigência contratual não exime a contratada do prazo de garantia do produto.

9. CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO

9 - A rescisão deste Contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes dos artigos 77 a 80, da
Seção V - Da Inexecução e da Rescisão de Contratos, da Lei nº. 8.666/93. A rescisão também
poderá ocorrer por ato unilateral, por acordo entre as partes, e judicial, na forma da lei.

Parágrafo único - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MULTAS E SANÇÕES

10 - As penalidades aplicáveis reger-se-ão de acordo com o estabelecido nos artigos 77 a 88 da
Lei no 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

§ 1. A CONTRATADA, se descumprir as condições do Edital ou deste Contrato, ficará sujeita às
seguintes penalidades:

1 - advertência;

2 - 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento).
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3 - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento
de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de conclusão dos serviços, que será descontada dos
créditos constantes do pagamento da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial;

§. 2. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no parágrafo anterior será contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo para execução dos serviços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

11 - O prazo de vigência do presente contrato será até ....../....../201....., iniciando-se na data de
sua assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes na forma da
legislação vigente, respeitadas as determinações do art. 57 e art. 65 da Lei 8.666/93 com suas
alterações.

11.1 - O prazo de vigência do presente instrumento contratual não exime a contratada da garantia
do objeto.

11.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem no OBJETO LICITADO em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12 - A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo
Pregão ELETRÔNICO nº......../2017, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas
alterações;

12.1 - Caberá a Prefeitura Municipal à fiscalização do presente contrato que deverá assegurar o
seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer
nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13 - Para a solução de qualquer controvérsia oriunda do presente contrato e que não seja dirimida
por acordo, as partes se submetem, incondicional e irrevogavelmente, ao foro da cidade de
Guarantã do Norte - MT.

13.1 - E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Guarantã do Norte, __ de _____ de 2017.
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Município de Guarantã do Norte

Prefeitura Municipal
Érico Stevan Gonçalves

Prefeito Municipal/Contratante

***************************Nome Completo*********************

************Razão Social**************

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:

NOME: _______________________________________

CPF Nº ________________________________________

ASSINATURA:__________________________________

TESTEMUNHA 2:

NOME: _______________________________________

CPF Nº _______________________________________

ASSINATURA:___________________________________
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ANEXO VIII

PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE
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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 13817.611000/1160-01

 

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
 

CNPJ 
13.817.611/0001-79

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE

Endereço Completo
 AMESCLAS

 CENTRO

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 78520000

UF
 MT

Município
 GUARANTA DO NORTE

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 25470003 - R$ 900.000,00 - CARLOS BEZERRA 

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)
 

Nome: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 03.239.019/0001-83 CNES: 2392046
Endereço: AVENIDA DAS CANDEIAS PREDIO - CIDADE NOVA, CEP:78520000

OBJETO DA PROPOSTA
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
 

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO CNES: 2392046

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

 
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
MICRORREGIÃO

 
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002,
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
O MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT POSSUI UMA POPULAÇÃO DE 33.326 HABITANTES, 09 UNIDADE BÁSICAS DE
SAÚDE, 01 CAPS, 01 CENTRO DE REABILITAÇÃO, 01 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 01 HOSPITAL MUNICIPAL
DE PEQUENO PORTE E UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) EM CONSTRUÇÃO.

 
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
33632, 43632

 
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

 
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

 
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

 

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
 

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO
 Ambiente: Sala de Cirurgia
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cardioversor 3 19.000,00 57.000,00 

 Característica Física  Especificação
IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO 
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PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Cirúrgico de Solo Móvel 2 16.000,00 32.000,00 

 Característica Física  Especificação
PEDESTAL COM RODÍZIOS POSSUI 

BRAÇO ARTICULADO POSSUI 

PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS POSSUI 

AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA POSSUI 

SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA POSSUI 

TIPO LED 1 BULBO 81.000 A 130.000 LUX 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico 2 62.000,00 124.000,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO 1 POSSUI 

 Especificação Técnica
Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso
em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume
Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo -ciclado a
tempo e com pressão limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de Back up
em todas as modalidades; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão
controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência
respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até
40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de
Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia; Monitoração de volume por sensor
proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente.
Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume minuto exalado,
volume corrente exalado, volume minuto total e espontâneo, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias
aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência estática e
dinâmica, constante de tempo inspiratório e expiratória, pressão de oclusão e auto PEEP, índice de desmame. Apresentação de
curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com
as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de
energia, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Opção -último
paciente- ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável
com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço
articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de
exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Cirúrgico de Teto 2 66.000,00 132.000,00 

 Característica Física  Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

 Especificação Técnica
Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as
especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula,
que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser
provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de
contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema
de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de
iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de
sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser
de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A
intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A
iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da
intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via
manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente
retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de
painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de
sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e
paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Monitor Multiparâmetros 4 35.000,00 140.000,00 

 Característica Física  Especificação
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI 

RESPIRAÇÃO POSSUI 

TEMPERATURA POSSUI 

TIPO DE MONITOR LCD 

TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" 
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ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) POSSUI 

CAPNOGRAFIA (ETCO2) POSSUI 

PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI 

DÉBITO CARDÍACO POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Cirúrgica Mecânica 2 32.500,00 65.000,00 

 Característica Física  Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER) NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com revestimento em ABS, contra
impactos e desinfetantes, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através
de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso.
Coluna de elevação composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 1045 com cromo duro retificado, sistema hidráulico
acionado através de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidável. Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - níquel
cromo, articulável e dividido em no mínimo até 05 seções: cabeceira duplo estágio, dorso do tampo, assento do tampo, renal e
pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em
toda sua extensão, fabricado em acrílico, dividido em 05 seções: cabeceira, dorso, assento, renal e pernas. Os movimentos de
trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por
manivelas removíveis localizadas nas laterais da mesa ou pneumaticamente. Cabeceira removível com movimentos mecânicos.
Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes
acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de
braços; 01 Par de Porta Coxas . 

 Ambiente: Enfermaria ( Clínica médica)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 20 5.000,00 100.000,00 

 Característica Física  Especificação
APLICAÇÃO ADULTO 

RODÍZIOS POSSUI 

COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO 

ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 

CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR 

GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral )
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida 1 250.000,00 250.000,00 

 Característica Física  Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR) POSSUI 

 Especificação Técnica
Micro-câmera e Processador de imagens. Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full
HD. Com capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux, conexão compatível com óticas de diferentes
fabricantes, função para ajuste de cor branca e conexões de saída de vídeo compatível com Full HD. Comprimento do cabo do
cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência
compatível para a aplicação conjunta com a câmera ofertada em procedimentos bariátricos, sendo que no caso de fonte Xenon,
deverá ser fornecida com duas lâmpadas de reserva. Possuir controle de intensidade de luz, contador de horas com indicador de
fim de vida útil da lâmpada. Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma potência. Alimentação
elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de
1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação
elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. Insuflador de CO2 que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de
pressão contínuo de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de
gás e volume de gás. Dotado de circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro e de circuito de segurança para
sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Mangueira com filtro acoplável ao insuflador
para insuflação de CO2 ao paciente e mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220
Volts, 60 Hz. 02 cabos de fibra óptica de nó mínimo 2 metros compatíveis com a ótica e câmera, 02 camisas endoscópicas e 02
trocartes compatíveis com os endoscópios rígidos. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem Full HD, visão
foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular,
com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31 cm. 02 Endoscópios rígido autoclavável, compatível com a imagem FullHD,
visão de 0 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com
diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 31cm. Rack/Armário, torre, adequado para o correto armazenamento e
movimentação dos equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e o cilindro de CO2 possuir porta frontal e
traseira, rodízios emborrachados e com freios. Deve acompanhar as caixas de esterilização das óticas. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

36 900.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS
QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
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36 900.000,00

DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA NOME
034339 GUARANTA DO NORTE/MT

ENDEREÇO
RUA CEDROS,301 CENTRO CEP:78520000

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
 

Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso Assinado.pdf
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