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EDITAL  
MODALIDADE: Pregão nº.  18/2015 

TIPO: Presencial 

PROCESSO nº. 22/2015 

OBJETO: Aquisição de serviços de moveis e equipamentos permanentes hospitalares referente ao 

convenio SICONV nº 710.492/2009, proposta Ministério da Saude nº 55914/2019.  

 

Item DESCRIMINAÇÃO UND QUANT 

1.0 Conforme Termo de referencia anexo UND  

 

 

NORMAS DA LICITÇÃO 

PREGÃO Nº.  018/2015 – TIPO PRESENCIAL – PROCESSO Nº.   22/2015 

 

1 – PREÂMBULO 

 
O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS(PA), por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, realizará no dia   06 de abril de 2015 às 10:00 (dez horas) a licitação na modalidade pregão presencial, 

em sessão pública no Departamento de Licitações e Contratos, sito a Av. Rui Barbosa nº. 1, centro, 68.565-000 – 

Santa Maria das Barreiras – PA, para aquisição de Serviços de Assessoria e Auditoria na Recuperação de Créditos 

tributários, utilizando os recursos do tesouro municipal.     O pregão será realizado pelo “pregoeiro”: Sr. MARCIO 

NEIVA; Secretaria Sra. Ziane Aparecida Nunes Lima Bezerra; Membro: Sra.  Edna Camargo Novaes; 

sendo suplentes destes os demais servidores também designados pela portaria  nº 15/2015, de 9 de fevereiro de 

2.015.  e subsidiado pela Lei Federal nº. 8.666/93 das Licitações, e suas alterações, e Lei Federal do Pregão nº. 

1-.520 de 17 de julho de 2.002, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 

  

 2 – OBJETO 

 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação  a aquisição:   

 

Item DESCRIMINAÇÃO UND QUANT 

1.0 Aquisição de serviços de moveis e equipamentos permanentes 

hospitalares referente ao convenio SICONV nº 710.492/2009, 

proposta Ministério da Saude nº 55914/2019Conforme Termo de 

referencia anexo VI 

UND  

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e 

que satisfaça as condições e exigências contidas neste edital. 

 

3.2 – Não poderão participar desta licitação: 

 

3.2.1 – Consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

 

3.2.2 – Empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada; que se encontrem sob concurso de 

credores ou em dissolução ou em liquidação; 
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3.2.3 – Empresas que,  por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito 

de licitar ou contratar com o Município de Santa Maria das Barreiras. 

 

3.3. A Participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

 

4 – ENTREGA DE ENVELOPES: 

 

4.1 – Dos envelopes “POPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

4.1.1 – Os Envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 

hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, ns sessão publica de abertura deste certame, conforme 

endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

LOCAL: Av. Rui Barbosa nº. 1, centro – Santa Maria das Barreiras 

DATA: 06 de abril de 2.015 

HORÁRIO: 10:00 (dez horas) 

 

4.1.2 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2015 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:  

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2015 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:  

4.2 – O Departamento de Licitações e Contratos não se responsabilizará por envelopes de “proposta Comercial” 

e “documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário 

definidos neste edital. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIALMENTO E DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AOS REQUISTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1 Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que devidamente munido de credencial, 

será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo por sua representada, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços a menor e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro, exibindo a Carteira de 

Identidade ou documentos equivalente. 

5.1.1 Por credencial entende-se: 

a) a habilitação do representante, mediante procuração com firma reconhecida; 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Edital Pregão Presencial nº PG 18/2015 
3 

b) o documento comprobatório de capacidade para representar a empresa no caso de titular da mesma. 

 

5.2 – A licitante deverá apresentar, no ato da abertura da licitação, declaração expressas “de que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação exigidos neste certame licitatorio” Modelo abaixo: 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa......................................, cnpj nº........................,declara, sob penas da lei, que atende plenamente 

todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial nº.    18/2015;  

 

Data e Local 

 

____________________________________________. 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal. 

 

5.3 O documento de credenciamento e a declaração mencionada no subitem anterior deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” E DE “ PROPOSTA”. 

5.4. O credenciamento será realizado pelo Pregoeiro, após a abertura da sessão. 

 

5.5 O representante legal da licitante que não credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da 

fase de lances Verbais, de negociação de preços, e de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao 

direito de interposição de recurso, enfim para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 

“propostas” ou “Documentação” relativa a este pregão. 

 

5.5.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido ou seu preço apresentado 

na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 

5.6 – O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 

 

6.  PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 – As proposta comerciais deverão  ser datilografadas ou impressos, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem 

lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo, observado o modelo Anexo II, deste edital, e deverão constar: 

 

  6.1.1 – Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

  6.1.2 -  Prazo de  validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 

estipulada para entrega dos envelopes; 

  6.1.3 – Prazo de entrega dos produtos não superior ao estabelecido no Anexo II, contados em 

dias corridos a partir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente; 

  6.1.4 – Declaração de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais,  e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação. 

 

6.2 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 

ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
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6.3 -  Quando for o caso, a especificação técnica de determinado item utilizar a terminologia “aproximadamente” 

ou “aproximado(a)”, a medida do produto ofertado pelo licitante obrigatoriamente deverá estar compreendida no 

intervalo entre 5% (cinco por cento)  acima e 5% (cinco por cento) abaixo da medida descrita na especificação 

do item inclusos os limites do intervalo. 

 

7 – HABILITAÇÃO 

 

7.1. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada conforme artigo 32, da Lei no. 8.666/93: 

 em original; 

 por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, devidamente autenticada por cartório competente, 

publicação em órgão de Imprensa Oficial e ou por servidor da Administração Pública; 

 não serão autenticadas cópias durante o credenciamento dos representantes das licitantes ou durante a 

realização do pregão, nem pelo pregoeiro nem pelos integrantes da equipe de apoio. 

7.2. A regularidade da habilitação do licitante será confirmada por meio da análise ainda dos seguintes 

documentos, os quais deverão ser apresentados no envelope de habilitação, a saber: 

 

7.2.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

 

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comercial 

competente. 

 

7.2.1.2. Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social – e a última alteração em vigor ( que poderá ser 

apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrados e arquivados na 

repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, 

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de 

Assembléia que aprovou o Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na  repartição competente. 

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício. 

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

7.2.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

7.2.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda 

devidamente válida. 

7.2.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro dos Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

7.2.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do Licitante, ou outra equivalente na forma da Lei. 

7.2.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos – CND, demonstrador do cumprimento com os encargos sociais instituídos por lei. 

7.2.2.5. Prova de regularidade junto o FGTS (CRF), expedido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 

demonstrador do cumprimento com os encargos sociais instituídos por lei. 

7.2.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

7.2.3.1 -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conf. Lei nº 12.440 de de 07 de julho de 2.011. 
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7.2.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.2.3.1 – 

7.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

   

7.2.5 – Juntamente com os documentos referidos nesta clausula (clausula 7 – DA HABILITAÇÃO), serão  

Apresentados para fins de habilitação as seguintes declarações: 

7.2.5.1 – Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 

Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal (modelo a seguir): 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa _____________________________________________________CNPJ no. 

_____________________, declara,sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea 

para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com Administração 

Municipal. 

Data e local 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

7.2.5.2 – A Licitante deverá apresentar declaração de cumprimento de origem, para beneficio de regra licitatória 

conf. Lei nº 12.349 de 15.12.2012; Decreto nº 7.709 de 03.04.2012.   

 

7.2.5.3 – Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, segundo determina o  inciso V do Artigo 27 da 

Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº. 985 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei(modelo a seguir) 

 

8 – SESSÃO DO PREGÃO 

 

8.1 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o 

Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunamente em que não mais aceitará novos proponentes, 

dando inicio ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 

exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  

 

8.2 – CLASSIFICAÇÕES DAS PORPOSTAS COMERCIAIS 

 

8. 2.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas 

as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 

8.2.2 – O pregoeiro classificará o autor da proposta de  “menor preço por item” aquele que tenha apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 

participarem dos lances verbais. 

 

8.2.3 – Poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e ou multiplicação. 

8.2.4 – A Falta e ou rubrica da proposta poderá ser supridas pelo represetante legal presente à reunião de 

abertura dos envelopes “PROPOSTAS”  com poderes para esse fim. 
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8.2.5 – A falta do CGC/CNPJ e ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos 

documentos apresentados dentro do envelope de “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

8.2.6 – Se não houver, no mínimo (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o Maximo de 3 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 

8.3 – LANCES VERBAIS 

 

8.3.1 – Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e  

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais. Esclarecendo que o lance mínimo deverá de 1% (um por cento) do menor preço apresentado no item. Na 

elaboração do contrato será observada a porcentagem de desconto no total dos itens oferecido. 

 

8.3.2 – Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 

sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 

8.3.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do ultimo preço apresentado pelo licitante, para efeito de 

posterior ordenação das propostas. 

 

8.4 – JULGAMENTO 

 

8.4.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado por lote. 

 

8.4.2 – Os lances deverão ser ofertados, sendo aceito propostas que reduzem o preço ofertado na proposta 

escrita. No encerramento dos lances verbais o pregoeiro verificará se os valores ofertados estão compatíveis com 

o estabelecido no preço de referência, negociando até a aceitabilidade da proposta. 

 

8.4.2.1 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado da contratação. 

8.4.2.2  - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 

compatível com valor estimado da contratação está poderá ser aceita. 

 

8.4.3 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que tiver formulado, para confirmação das suas condições das suas condições 

habilita tórias. 

8.4.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalicias, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.4.5 –Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender  ás    exigências habilitatorias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 

 

8.4.6 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um 

melhor preço. 
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8.5 – Da reunião lavrar-se-á circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

 

8.6 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 

Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  inviolada, podendo todavia retê-los até o encerramento da 

licitação.  

 

9 – RECURSOS 

 

9.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivamente a intenção de recorrer, 

cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.1.1 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

9.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

9.2. – O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a 

termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razoes no 

prazo de  3 ( três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso. 

 

9.4 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5(cinco) dias. 

 

9.5 – O acolhimento de  recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos 

os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

10 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com 

a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.  

 

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Competente homologará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) do procedimento licitatório. 

 

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

 

11 – CONTRATO 

 

11.1 – Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal da proposta vencedora será convocado para 

firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV, e da proposta aceita. 
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11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 

assinar o contrato. 

 

11.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a 

assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato. 

 

11.2 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar, dentro do prazo Maximo de  5 (cinco) dias 

úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de FAX ou correio eletrônico. 

 

11.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 

decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do recurso do prazo pra tal e 

devidamente fundamentada. 

 

12 – PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, ao 

Contratado,  após aprovação do presente processo licitatório e liberação de pagto  pela SECRETARIA DE 

ADMINISTRÃOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ETESOURO MUNICIPAL. 

 

12.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da Dotação Orçamentária de: 

 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

20 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10.302.0210.1.034 – AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  

4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS  MATERIAL PERMANENTE 

 

13 – DO PRAZO DO CONTRATO 

 

13.1 – O prazo de vigência do contrato: vencimento 31.07.2015 

 

14 -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.4 – A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, 

bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

 

14.1.1 – Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

14.1.2 – multas; 

 

14.1.3 – rescisão unilateral do Contratado sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização ao 

CONTRATANTE por perdas e danos; 

    

14.1.4 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, e 

com outros órgãos municipais. 
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14.1.5 – Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante. 

 

14.1.6 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, no prazo não 

superior a 5 (cinco) anos. 

 

14.2 – A multa será aplicada à razão de 0,1%(um décimo por cento) sobre o valor total dos materiais/serviços em 

atraso, por dia de atraso no cumprimento do contrato. 

 

14.3 – O valor Maximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do 

CONTRATO. 

 

14.4 – As sanções previstas neste capitulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 

da intimação do ato. 

 

14.5 – EXTENÇÃO DA PENALIDADE 

 

14.5.1 – a Sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com Administração Pública poderão ser 

também aplicadas aqueles que: 

 

14.5.1.1- Retardarem a execução do pregão; 

 

14.5.1.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com Administração e; 

 

14.5.1.3 – Fizerem declararem falsas ou cometerem fraude fiscal. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

15.1 – Até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão; 

 

15.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

 

15.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

16 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

 –Este edital deverá ser lido e interpretado na integra, a após apresentação da documentação e a da proposta 

não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

 – Será da vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais dos Documentos de Habilitação 

apresentados na sessão. 

 

 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como  solicitar a 

órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte de-la após aberta a sessão do pregão. 
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 – O Objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º 

do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão. 

 

 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse publico, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

 – Os produtos  serão atestados pela Secretaria Municipal de Agricultura, e caso seja por este detectado 

alguma irregularidade nos mesmos, mediante simples declaração de constatação, será de plano rejeitado atesto. 

 

 – O valor de cada item estimado será de:  

Item DESCRIMINAÇÃO VALOR UNIT R$  

1.0 Aquisição de serviços de moveis e equipamentos 

permanentes hospitalares referente ao convenio 

SICONV nº 710.492/2009, proposta Ministério da 

Saude nº 55914/2019Conforme Termo de referencia 

anexo 

 100.861,50 

 

 – Este edital tem um preço de R$ 30,00 – (cento e vinte reais), para cobrir custos com sua reprodução, e será 

fornecido mediante a apresentação de deposito bancário, em nome da Prefeitura Municipal de Santa Maria das 

Barreiras, na seguinte conta: Boleto Bancario.  

 

 Este edital possui 06 anexo, sendo: Anexo I e II – INSCRIÇÃO;   Anexo III – modelo de Credenciamento; 

Anexo IV- Modelo de Posposta Comercial,  Anexo V -  modelo de apresentação de documentos; Anexo VI – 

termo de referencia; Anexo VII -   minuta do Contrato. 

 

 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão 

prestadas pelo Departamento de Licitações e Contratos, no horário de 08:00  às 13:00 horas, de segunda a sexta 

feira, pessoalmente ou pelo telefone 94.3319.3110 ou 94.9152.0633. 

 

 

Santa Maria das Barreiras(PA),  25 de MARÇO de 2.015 

 

 

Márcio Neiva 

Presidente 
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Anexo I 

 

 MODELO DE REQUERIMENTO = INSCRIÇÃO 

(Em papel timbrado da firma) 

 

    

 

   Il.mo. Sr. Presidente da Comissão de  Licitação 

 

 

 

 1-____________________________________________(individual, Coletiva, Sociedade, 

Estc.)_________________________________________________________estabelecida 

à___________________________________. Desejando participar da Licitação realizada por esse órgão público, 

vem à presença de (V.s.a.) solicitar sedigne conceder o respectivo registro de inscrição. Para isto estamos 

juntando toda a documentação exigida, na forma da Lei 8.666/93. 

 

 2- Credenciamos com o nosso (s) representante (s) legal (is) o(s) sr. 

(s)_______________________________________ nome (s) e Identidade 

(s)______________________________podendo  participar (em) os atos necessários, inclusive prestar 

esclarecimento, receber avisos e notificações, interpor recursos, assinar Atas e outros documentos na forma da 

Lei. 

 

Nestes Termos 

 

Pede Deferimento 

 

Carimbo da firma – assinatura 
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DOCUMENTOS PARA CADASTRO 
 

ANEXO II 

 

   SÃO DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O CADASTRAMENTO PRÉVIO 

DOS HABILITANTES, OS RELACIONADOS A SEGUIR: 

 

 1-Requerimento conforme o modelo Anexo III 

 2-Habilitação jurídica: 

    a) Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 

     b)Registro comercial, no caso de empresa individual. – Certidão Simplificada da Jucepa.  

     c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e no caso de sociedade põe ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 

administradores: 

      d)Inscrição individual do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da 

diretoria em exercício: 

      e)Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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. 

 3- Regularidade fiscal: 

             a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física ( CPF) ou no Cadastro Geral do Contribuinte ( CGC), 

            b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto Contratual, 

             

                  

 OBS: TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO: 

 1- Estar em nome da licitante com o nº do CGC, e o respectivo endereço; 

 2- Referir-se ao local do domicílio ou sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que 

determinados documentos sejam da matriz e outros da filial; 

 3- Estar datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura da documentação, quando não tiver 

prazo estabelecido pelo órgão expedidor competente. 

 4- Os documentos citados deste anexo poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial. Observar entretanto, a disposição do sub item 

5.2.1 do Edital. 

 

 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA,  25  de MARÇO de 2015. 

 

 

 Comissão de Licitação 
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ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Pregão nº. 018/2015 – TIPO PRESENCIAL – PROCESSO Nº. 22/2015 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

A(nome da empresa)                                                    , CNPJ Nº.                                  , com sede à                                                  

, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, 

seu(s) Procuradores(es) o Senhor(es) nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) a quem 

confere(m) amplos poderes para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos 

necessários para representar a outorgante na licitação modalidade de pregão nº. xxxxx, usando dos recursos 

legais e os acompanhado, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigi, desistir, firma compromissos 

ou acordo, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação                      

     

. 

 

Local, data e assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer Firma 
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ANEXO IV – MODELO DEPROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO Nº. 18/2015 – TIPO PRESENCIAL – PROCESSO Nº  22/2015 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PARÁ 

Pregão Presencial nº 18/2015. 

 

Aquisição de serviços de moveis e equipamentos permanentes hospitalares referente ao convenio 

SICONV nº 710.492/2009, proposta Ministério da Saude nº 55914/2019 
 

Item ESPECIFICAÇÕES UND QUANT VALOR UNIT R$ VALOR 

TOTAL R$ 

1.0 Aquisição de serviços de moveis e 

equipamentos permanentes 

hospitalares referente ao convenio 

SICONV nº 710.492/2009, proposta 

Ministério da Saude nº 

55914/2019Conforme Termo de 

referencia anexo 

UND 01   

 TOTAL     

 

 

1) nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas, os tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem. 

 

2) o prazo de validade de nossa proposta e de 60 dias(sessenta) dias corridos, a contar da abertura da 

licitação. 

 

3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado, indicando para esse fim o Sr.                                                                       , carteira de identidade nº.                                 

, CPF Nº.                                              ,                     (profissão),                             (função na empresa), residente 

a Rua                                       , nº.    , em                                (cidade), como responsável desta empresa. 

 

4) Os itens licitados deverão ser atestado de pela Secretária de Saude, e caso seja por este detectado alguma 

irregularidade nos mesmo, mediante simples declaração de constatação, será de plano  rejeitado o seu 

pagamento.  

 

5)Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus 

anexos. 

 

Santa Maria das Barreiras(PA)       março de 2.015 

                                     ._________________________________________. 

                                        Assinatura e Carimbo CNPJ do Proponente 
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ANEXO V – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº. 18/2015 – TIPO PRESENCIAL – PROCESSO Nº 22/2015 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PARÁ 

 

 

Att. Pregão Presencial nº 018/2015. 

 

 

 

 

  Vimos por meio de este encaminhar documentos ref. ao item  7 – habilitação, edital Pg 18/2015  

 

1. . 

2. . 

 

 

 

                      Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

edital e seus anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria das Barreiras(PA)       de março de 2.015 

 

 

 

 

                                     ._________________________________________. 

                                        Assinatura e Carimbo CNPJ do Proponente 
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ANEXO VI– TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO  Nº. 18/2015 –– PROCESSO Nº 22/2015 

TERMO DE REFERENCIA 
Processo nº 22 

 

-------------------. 
Marcio Neiva 

Presidente CPL 

 

MODALIDADE: Pregão nº 18/2015 

 

OBJETO:  Aquisição de serviços de moveis e equipamentos permanentes hospitalares referente ao 

convenio SICONV nº 710.492/2009, proposta Ministério da Saude nº 55914/2019.   
 

 A presente licitação será efetuada dentro das normas legais da LEI 8.666/93; e Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002,   obedecendo aos termos do edital Pg nº 18/2015. Os quantitativos é definidos conf. o item 2 do 

edital, e os preços de referencia: Valor Base: global de R$ 100.861,50– cento e seis mil, oitocentos e sessenta e 

um reais, e cinquenta centavos. A empresa deverá apresentar termo de compromisso de montagem de 

equipamentos; Responsável por assistência técnica e declaração de solidariedade; bem como capacitação a 

servidor do município para uso de equipamentos que se faz necessário e definidos pela Secretaria de Saude. O 

Presente recurso financeiro terá como origem o será oriundo O   convenio SICONV nº 710.492/2009, proposta 

Ministério da Saude nº 55914/2019, já disponibilizada em conta do município. Os bens a serem fornecidos 

deverão estar dentro das normas do Ministério da Saude. O  equipamento que for necessário  ter certificação do 

Ministério Saude será só atestado mediante comprovação. Os Bens que não for necessário a certificação deverá 

ser acompanhado de declaração do fornecedor que não se enquadra na certificação.  

 

        DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Coordenação Geral de Investimentos de Infraestrutura em Saúde (CGIS) procederá, conforme previsto no 

Termo de Convênio, à análise 

técnica com base na descrição e detalhamento nas especificações técnicas e nos valores apresentados, visando 

avaliar a compatibilidade 

técnica-econômica dos equipamentos médico-hospitalares (EMH), materiais permanentes (MP) e unidades 

móveis de saúde (UMS) descritos 

neste documento. 

De acordo com o Manual de Convênios do Fundo Nacional de Saúde (FNS), compete à Secretaria de Atenção 

à Saúde (SAS) do Ministério da 

Saúde a análise dos aspectos relacionados ao mérito, objeto e objetivos, unidade(s) assistida(s), viabilidade e 

sustentabilidade do pleito. 

Compete às áreas do FNS o pronunciamento quanto às questões de ordem jurídico/legal, contábil/financeiro e 

de habilitação do proponente. 

Compete ao Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS) a análise técnico-econômica 

dos itens de informática e estruturação 

de redes. Tais itens deverão ser apresentados em Termo de Referência à parte. 

Os EMH/MP e os respectivos quantitativos apresentados neste Termo de Referência deverão ser os mesmos 

constantes no Plano de Aplicação 

Detalhado aprovado pela Análise Técnica de Mérito e considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde. 

As estimativas de preços inicialmente aprovadas no Plano de Aplicação Detalhado que eventualmente 

precisarem sofrer variações em função 
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dos ajustes necessários para se estabelecer uma compatibilidade com a especificação técnica apresentada, 

deverão ser posteriormente 

refletidas em Termo Aditivo, conforme previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima do Termo de 

Convênio. 

 

Itens cujo registro na ANVISA é obrigatório deverão estar devidamente validados. 

 

1. PROPONENTE: 10.249.381/0001-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

2. Nº PROPOSTA SICONV: 055914/2009 

3. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

4. OBJETIVOS: As dificuldades na atenção as urgências se inicia na atenção básica, onde ocorre insuficiente 

suporte às agudizações dos pacientes. Ainda, as dificuldades de tecnologia é outro fator de agravamento para o 

atendimento a essas urgências. Em sendo assim, para enfrentar o cenário, pretende-se com a emenda nº 

23620002,funcional programática nº 10.301121485810015, ampliar os serviços oferecidos no Distrito de Casa 

de Tábua, pois nos últimos anos, com a oferta de trabalho na região, houve um significativo aumento da 

população e conseqüentemente os riscos a à saúde  

5. META: Aquisição de EMH, MP ou UMS relacionados a seguir: 

 

ITEM 

01 

NOME DO ITE 

 Mesa tipo escritório  
 

Valor Unitário(r$) 

R$: 327,80 

Quantidade  

 

05 

Valor Total 

 

R$ 1.639,00 

Especificação Técnica: 

 Mesa tipo escritório, em Melaminico na cor cinza com perfil preto com gaveteirode 02(duas) 

gavetas com chaves. Metragem mínima: 110x60x75  
 

 

ITEM 

02 

NOME DO ITEM 

 

Cadeiras 

Valor Unitário(r$) 

 

R$: 280,00 

Quantidade  

 

10 

Valor Total 

 

R$ 2.800,00 

Especificação Técnica: 

Cadeiras: 

- construída com pernas em tubo de aço carbono de ¾ #1,2mm com assento e encosto em 

chapa de aço#22, e travessas em ferro red.5/16” para reforço, tratamento antiferruginoso e 

pintura eletrostática a pó polimerizavel em estufa para melhor aderência e resistência a 

impactos mecânicos, pés com ponteiras  
  

 

ITEM 

03 

NOME DO ITEM 

 

 Arquivo fichário de metal  
  

Valor Unitário(r$) 

 

R$: 935,00 

Quantidade  

 

01 

Valor Total 

 

R$ 935,00 

Especificação Técnica: 

 

 

- arquivo para documentos e pasta suspensa no tamanho oficio, com estrutura em chapa de 

aço reforçado, com quatro gavetas com puxadores cromados e local para colocação de 

etiqueta de identificação da gaveta; tampo, corpo, laterais e fundo em chapa de aço #24, 

estrutura interna em chapa de aço #22, corrediças em chapa de aço #16, gavetas em chapa 

de aço #24 com suporte para colocação de pastas suspensas (pasta medindo 24x36 cm 

largura sem os suportes, parte superior com suportes medindo 410mm), as gavetas deslizam 

sobre carrinhos telescópicos, com rodízios de aço. base reforçada de modo a impedir o 
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desgaste por ferrugem. Fechadura tipo Yale com duas chaves, única para todas as gavetas, 

com travamento simultâneo. Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó e 

polimerizavel em estufa para maior aderência e resistência mecânica. Dimensões 

aproximadas: 1,30 de altura x 0,50 de comprimento  

  

 

ITEM 

04 

NOME DO ITEM 

 Televisor LCD 21”  
 

Valor Unitário(r$) 

R$: 1.400,00 

Quantidade  

03 

Valor Total 

R$ 4.200,00 

Especificação Técnica: 

 

 - com entrada USB, HDMI, áudio e vídeo, entrada para computador  
  

 

ITEM 

05 

NOME DO ITEM 

 

 Longarina  
 

Valor Unitário(r$) 

 

R$: 332,20 

Quantidade  

 

05 

Valor Total 

 

R$ 1.661,10 

 

ITEM 

06 

NOME DO ITEM 

 

Armário em aço,  
  

Valor Unitário(r$) 

R$: 1.058,20 

Quantidade  

03 

Valor Total 

R$ 3.174,60 

Especificação Técnica: 

- tipo com duas portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis em chapa de aço Nº24, com chave, na 

cor cinza claro. dimensões aproximadas: 1,98x1,18x0,40m 

 

ITEM 

07 

NOME DO ITEM 

Estante de Aço  

 

Valor Unitário(r$) 

R$: 385,00 

Quantidade  

 

05 

Valor Total 

 

R$ 1.925,00 

Especificação Técnica: 

 

- de 1,40 de altura com 06 prateleiras  

Sustentação de até 100kg por plano, plano de armazenamento reguláveis, prateleiras com 

bordas dobráveis, parafuso sextavado com porca, uso de chave 7/16``, estrutura desmontável 

 
 

 

ITEM 

08 

NOME DO ITEM 

 

Balança antropométrica  
 

Valor Unitário(r$) 

R$: 980,00 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 2.940,00 

Especificação Técnica: 

 

- Balança antropométrica mecanica com capacidade para 150 quilos com amplitude para 

verificação de altura 

 

 

 

ITEM 

09 

NOME DO ITEM 

Escada de 2 degraus  

Valor Unitário(r$) 

R$ 143,00 

Quantidade  

 

Valor Total 
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10 R$ 1.430,00 

Especificação Técnica: 

 

- Estrutura tubular em aço redondo. Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante. Pés 

protegidos por ponteiras plásticas medindo aprox. 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m 

altura.  

 

 

ITEM 

10 

NOME DO ITEM 

Carrinho para 

curativo  

 
 

Valor Unitário(r$) 

R$ 807,40 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 2.422,20 

Especificação Técnica: 

 

- Carro de curativo pintado com balde e bacia de alumínio, tampo e prateleira construídos em 

chapa de aço pintado, colunas em tubos de aço pintado. Gradil de proteção em toda sua 

extensão. Pés providos de rodízios giratórios. Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática 

a pó. Acompanha um balde de alumínio com alça e capacidade de 5 litros e uma bacia de 35cm 

de diametro em alumínio. Dimensões;  

0,40x0,75x0,80  

 

ITEM 

11 

NOME DO ITEM 

Mesa de exames 

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 521,40 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 1.564,20 

Especificação Técnica: 

 

- mesa de exame clinica adulto estofado korino preto com estrutura tubular epóxi. Dimensões 

aproximadas: 1,85mts x 0,55mts x 0,80mts alt.  

 

 

ITEM 

12 

NOME DO ITEM 

 

Régua antopométrica  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 114,00 

Quantidade  

 

04 

Valor Total 

 

R$ 456,00 

Especificação Técnica: 

 

- Régua antropométrica, fabricada em madeira, tamanho unico 1 metro, graduada em milimetros 

  

 

ITEM 

13 

NOME DO ITEM 

OSTOSCÓPIO 

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 560,00 

Quantidade  

 

06 

Valor Total 

 

R$ 3.360,00 

Especificação Técnica: 

 

- ostoscopio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas medias comuns(não 

inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, 

regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lampada incandescente de 2,5v. 05 (cinco) 
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especulos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: 01 

especulo de diâmetro 2,8mm Nº1. 01 especulo de diâmetro 4,15 mm Nº2 01 especulo de 

diâmetro 5.0 mm Nº 3 01 especulo de diâmetro 6,0 mm Nº4 01 especulo de diâmetro 9,0 mm 

Nº5  

 

 

ITEM 

14 

NOME DO ITEM 

Foco refletor ambulatorial,  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 520,00 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 1.560,00 

Especificação Técnica: 

 

- com corpo em metal esmaltado, haste flexível, pintura epóxi, base com 3 rodizios, altura 

variável, bivolt 110/220 volts de fácil manuseio, com excelente luminosidade com luz fria e com 

espelho, pode ser utilizado em pequenas cirurgias, cirurgias plásticas, otorrino, oftalmologia.  

 

 

ITEM 

15 

NOME DO ITEM 

Armário vitrine  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 770,00 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 2.310,00 

Especificação Técnica: 

 

- armário vitrine com 1 porta. Tampo, costas e fundo construído em chapa de aço, pés em tubos 

quadrados com ponteiras, porta com presilhas para fixação dos vidros e fechadura tipo Yale. 

Laterais e porta de vidro incolor de 3mm e três prateleiras também em vidro incolor de 4mm. 

Pintura eletrostática a pó. Dimensões: 400x500x1500mm de altura.  

 

 

 

ITEM 

16 

NOME DO ITEM 

Mesa Ginecológica  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 1.298,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 2.596,00 

Especificação Técnica: 

 

- mesa ginecológica, estrutura em tubos redondos 31,75x1,20mm recurvados na cor branca, leito 

em chapa de aço de 1,00mm, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclináveis com porta 

coxas e anexos cromados, pés com ponteiras, dimensões: 1,80x0,50x0,85cm.  

 

 

ITEM 

17 

NOME DO ITEM 

Mocho  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 638,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 1.276,00 

Especificação Técnica: 

 

- com regulagem de altura a gás, estrutura completa em aço, acabamento em polipropileno, 

espuma injetada 

 

ITEM NOME DO ITEM Valor Unitário(r$) Quantidade  Valor Total 
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18  

Cadeira odontológica completa 

cirúrgica  

 

 

R$ 9.200,00 

 

02 

 

R$ 18.400,00 

Especificação Técnica: 

 

- Mesa projetora para atender procedimentos cirúrgicos, com movimentos automáticos para as 

posições de cadeira ou maca, seu controle pode ser feito através de pedal ou mão, onde é 

possível mover os quatro motores individualmente além de oito posições automáticas de 

trabalho e a posição voltam a zero. possui braços intercambiáveis e botão stop de emergência, 

duas tomadas na base para 10 A e bomba a vácuo com kit de sucção. Configuração - 

cabeceira multiarticulada com aureola para apoio de braços - volta zero - posições: cadeira, 

maca, trendelemburg e Fowler - movimentos de altura, ângulo do assento, encosto e apoio de 

pernas - 1 bandeija inox intercambiável para instrumentos - braços intercambiáveis - bateria 

para emergência - refletor odontológico com luminosidade: Acionamento contínuo de 8.000 à 

24.000 lux, On/Off no pedal, puxador lateral duplo, com cuba de porcelanato removível e 

autoclavável e suporte triplo e dois terminais 

 

 

 

 

ITEM 

19 

NOME DO ITEM 

 

AMALGAMADOR 

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 380,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 760,00 

Especificação Técnica: 

- Amalgamador de alta velocidade  

-Trituração exata e consistente  

- Extremamente silencioso e com baixa vibração  

- Simples de usar - apenas 3 botões  

- Compatível com todas as cápsulas  

- Fácil de limpar  

- Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar  

- Bi-volt 

 

ITEM 

20 

NOME DO ITEM 

 

FOTOPOLIMERIZADOR  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 860,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 1.720,00 

Especificação Técnica: 

 Display digital 

 Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação 

 Programação de tempo com memória automática 
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 Tempo de uso contínuo com carga total - 80 minutos 

 Mais de 430 aplicações de 10 segundos com carga cheia 

 Comandos de programação na própria caneta 

 Bivolt automático 90/240V 

 Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360º 

 Sistema stand by 

Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização 

 Base de apoio com carregador e led indicativo da carga da bateria 

 Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada 

 Peça de mão anatômica para melhor manuseio 

ITEM 

21 

NOME DO ITEM 

APARELHO DE ULTRASSON 

ODONTOLOGICO  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 2.300,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 4.600,00 

Especificação Técnica: 

Ultrassom com Jato de Bicarbonato Odontológico  - Ultrassom Piezoelétrico com Jato de 

Bicarbonato com Bomba Peristátltica  

Ultra-som acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão movimentos 

oscilatórios conjugados, atingindo freqüências na faixa de 29KHz a 32KHz proporcionando 

vibrações perfeitas no plano longitudinal, sem traumas, sem agressão ao esmalte e sem gerar 

calor. Jato de bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies e através de um sistema de 

geração de partículas o mesmo fica em suspensão e são inseridos num jato de ar comprimido. 

 

 

ITEM 

22 

NOME DO ITEM 

APARELHO DE RAIO 

ODONTOLOGICO 70 KV 

DIGITAL  

 

Valor Unitário(r$) 

 

R$ 7.200,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 14.400,00 

Especificação Técnica: 

 -Potência 70 kVp. 

 Otimiza o espaço com praticidade, segurança e precisão. 

 Dispositivo de segurança: bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos 

consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. 

 Controle eletrônico: regulagem de tempo através de teclado de membrana, com 

visualização por meio de LEDs. 

 Sistema de dupla colimação: elimina a formação de raios secundários no feixe principal 

evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos 

à saúde. 

 Câmara de expansão superdimensionada, total garantia contra risco de explosão. 
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 Movimento da câmara de expansão: resistência, potencial de elasticidade e tamanho da 

câmara expansora de borracha são características fundamentais para garantir a sua 

segurança e a do usuário, haja vista as altas temperaturas e a grande pressão a que esta 

peça é submetida. 

 

 

ITEM 

23 

NOME DO ITEM 

AUTOCLAVE 

HORIZONTAL DIGITAL  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 1.800,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 3.600,00 

Especificação Técnica: 

- Fácil manuseio; 

Design moderno; 

Digital com display de LCD; 

Possui 5 programas de esterilização; 

Capacidade 21 litros; 

Teclado de controle bicolor, azul / verde; 

Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; 

Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado; 

Secagem com porta fechada; 

16 sistemas de segurança; 

Sistema com microcontrolador; 

 

 

ITEM 

24 

NOME DO ITEM 

CAMERA ESCURA C/ VISOR  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 260,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 520,00 

Especificação Técnica: 

Confeccionada de carbono 

Peso Líquido : 750g 

Corrente: 40 MA* 

Luz Led: 6000 candela* 

Bateria: 9 V* 
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ITEM 

25 

NOME DO ITEM 

REFRIGERADOR  

Valor Unitário(r$) 

R$ 2.400,00 

Quantidade  

 

02 

Valor Total 

 

R$ 4.800,00 

Especificação Técnica: 

- Refrigerador com capacidade no mínimo de 360 litros com uma porta, 

 

ITEM 

26 

NOME DO ITEM 

BALDE CILINDRICO PORTA 

DETRITOS COM PEDAL. 

 

Valor Unitário(r$) 

 

R$ 145,00 

Quantidade  

 

08 

Valor Total 

 

R$ 1.160,00 

Especificação Técnica: 

 

BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL 10 LITROS confeccionado de aço 

inoxidável de 0,50mm com acabamento polido 

ITEM 

27 

NOME DO ITEM 

 

Suporte de soro  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 189,20 

Quantidade  

 

08 

Valor Total 

 

R$ 1.513,60 

Especificação Técnica: 

 

- base sem rodízios em forma de “x” de ferro chato com pintura esmaltada, parte superior 

(haste) cromada com 04 ganchos soldados horizontalmente, possuindo movimento vertical feito 

por meio de mandril. altura regulável até 2,00 mts.  

 

ITEM 

28 

NOME DO ITEM 

 

CILINDRO DE OXIGENIO  

Valor Unitário(r$) 

 

R$ 1.600,00 

Quantidade  

 

 

05 

Valor Total 

 

 

R$ 8.000,00 

Especificação Técnica: 

 

- Descrição: Cilindro de aço sem costura, cor verde, capacidade de 450 litros de oxigenio. 

Dimensões: 50 cm de altura e 12 cm de diâmetro e 8 kg de peso com matéria de confecção em 

aço 

 

ITEM 

29 

NOME DO ITEM 

 

Nebulizador  

 

Valor Unitário(r$) 

 

R$ 280,00 

Quantidade  

 

 

03 

Valor Total 

 

 

R$ 840,00 

Especificação Técnica: 

- portátil 

- Mecanismo: Ar comprimido 

- Voltagem: Bivolt 

- Material: Polipropileno 

- contém  1 máscara infantil 1 máscara adulto; Acessórios: 5 filtros de reposição Mangueira, 

Baixo nível de ruído, Portát 
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ITEM 

30 

NOME DO ITEM 

Cadeira de rodas  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 875,60 

Quantidade  

 

03 

Valor Total 

 

R$ 2.626,80 

Especificação Técnica: 

 

- aço com pintura epóxi, dobrável em “x”, apoio para braços fixo, apoio  

para pés fixo, indicada par usuarios até 120 kg.  

 

 

ITEM 

31 

NOME DO ITEM 

Mesa auxiliar  

 

Valor Unitário(r$) 

R$ 1.672,00 

Quantidade  

 

01 

Valor Total 

 

R$ 1.672,00 

Especificação Técnica: 

 

- construída com tampo e prateleira em chapa de aço pintado, estrutura em tubos redondos de 

aço pintado. Cantos sem rebarbas, pés com ponteiras. Tratamento antiferruginoso com pintura 

eletrostática a pó. Medidas: 0,60x40x80. 

 

 

 

VALOR TOTAL FINAL R$ 100.861,50 

 

 

 
Marcio Neiva 

Presidente CPL 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº  18/2015 ´TIPO PRESENCIAL – PROCESSO Nº 22/2015 

 
CONTRATO Nº. 

 

Clausula Primeira – DAS PARTES 

 

CONTRATANTE: o Município de Santa Maria das Barreiras(PA) com sede à Av. Rui Barbosa, nº 1,  inscrito no 

CNPJ/MF 10.249.381/0001-09 e inseto de Inscrição Estadual, neste ato representado pelo Prefeito Município, Sr. José 

Barbosa de Faria, brasileiro, casado, e domiciliado nesta cidade de Santa Maria das Barreiras(PA). 

 

 

CONTRATADA: 

 

Cláusula Segunda – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO 

Este contrato tem por objetivo para Aquisição de serviços de moveis e equipamentos permanentes 

hospitalares referente ao convenio SICONV nº 710.492/2009, proposta Ministério da Saude nº 

55914/2019Conforme Termo de referencia anexo, do ANEXO VI do PREGÃO n.° 018/2015 que, juntamente com 

as propostas da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.  

 

O presente contrato esta vinculado ao Pregão n° 18/2015, homologado em:_____/____2015.  

 

Clausula Terceira – DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$__________(_________________) no qual já estão incluídas todas as 

despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por item:  

 

Item ESPECIFICAÇÕES UND QUANT VALOR 

UNIT R$ 

VALOR TOTAL R$ 

1.0 Aquisição de serviços de moveis e 

equipamentos permanentes 

hospitalares referente ao convenio 

SICONV nº 710.492/2009, proposta 

Ministério da Saude nº 

55914/2019Conforme Termo de 

referencia anexo 

UND 01   

 TOTAL     

 

Clausula Quarta – DA ENTREGA DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS BENS 

O CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto da licitação, na Secretaria indicada no anexo VI do instrumento 

convocatório, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste 

instrumento. 

 

I – O prazo do presente contrato será de até 31.07.2015, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado 

somente nos casos de ainda contiver saldo de mercadorias a ser retirado. A retirada e ou entrega da mercadoria será de 

acordo com as necessidades de cada uma das Secretarias.  

 

II – A  entrega deverá ser realizada para as secretarias requisitantes, de acordo com a solicitação de entrega emitida 

pela própria Secretaria autorizando a entrega dos mesmos, sendo que a mesma adoraram os seguintes procedimentos. 
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a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da 

proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, 

embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela 

CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo; 

 

b) definitivamente: após recebimento provisório,verificação da integridade e realização de testes de 

funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será 

efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de  termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal 

(1ª e 2ª vias). 

 

III – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos 

ocorridos e encaminhará a CONTRATANTE para aplicação de penalidades. 

 

IV – Em caso de necessidades de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão 

suspensos e considerados o fornecimento me atraso, sujeitando – a à aplicação de multa sobre o valor considerado em 

atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.  

 

Clausula Quinta – DA GARANTIA  

O Contratado obriga-se a substituir a suas expensas, aqueles materiais e/ou produtos que, por apresentarem qualquer 

falha, defeito ou com vencimento expirado, vierem a ser recusados.  

 

Clausula Sexta – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/PA,  ao Contratado,  

após aprovação do presente processo licitatório e liberação de pela Secretaria de Saúde, e  após a entrega, mediante a 

apresentação da nota fiscal, empenho, e liberação por quem de direito. O pagamento do preço deste contrato será 

creditado em conta Corrente da CONTRATADA de nº_______________Agência______________do 

Banco______________, na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001. 

 

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer mercadoria, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

§ 2º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de 

prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso 

em que não será devida atualização financeira. 

Cláusula Sétima – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato, correrá à conta da Dotação 

Orçamentária: SECRETARIA DE SAUDE 

 

12.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da Dotação Orçamentária de: 

 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

20 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10.302.0210.1.034 – AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  

4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS  MATERIAL PERMANENTE 
 

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

 

I – Da CONTRATADA 

a) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Edital Pregão Presencial nº PG 18/2015 
28 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos das cláusulas II a 

IV da Cláusula Quarta deste contrato. 

c) arcar com eventuais prejuíjos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do contrato; 

d) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial, atualizado, do contrato; 

e) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providencias e obrigações estabelecidas na 

legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho,ainda que verificados nas dependências da 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão nenhum vínculo empregatício. 

f) não sendo renovado o contrato, obriga-se a Contratada a disponibilizar o equipamento instalado apto para 

monitoramento por parte de outra empresa vencedora. 

 

II – DA CONTRATANTE 

a) comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, 

informando, após, à CONTRATANTE tal providencia; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

c) fiscalizar a execução do contrato, informando a CONTRATANTE para fins de supervisão; 

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato; 

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.  

 

Cláusula Nona – DAS PENALIDADE 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, 

sujeitando-a às seguintes penalidades: 

I – Advertência que será aplicada sempre por escrito; 

II – Multas, nos seguintes percentuais: 

 

a) multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o fornecimento ou parte dele, por dia 

atraso na entrega ou na assistência técnica;  

 

b) mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta 

dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.  

 

III – Suspensão temporária do direito de licitar com a administração Pública Municipal; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem 

os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

no prazo não superior a 5 (cindo) anos. 

 

V – Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização a 

CONTRATANTE por perdas e danos; 

 

VI – Indenização a CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;  

 

VII – As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade 

da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.  

 

VIII – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso 

fortuito.  
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a) Consideram – se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico, guerra, revolução, 

bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados 

que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.  

 

§ 1° - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal 8.666/93, as penalidades de 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade.  

 

§ 2º - as multas estipuladas nos inciso II desta Cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou 

parcial das obrigações assumidas.  

 

§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou 

cobrado judicialmente se julgar conveniente.  

 

§ 4º - A critério da administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na 

entrega do material por devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixara novo prazo, 

este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.  

 

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, devidamente 

credenciado por autoridade competente da mesma, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços e exercer em toda a sua plenitude da ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93. 

A CONTRATANTE devera ser informada que quaisquer irregularidades porventura levantadas pelo seu representante 

na execução do contrato, sendo a CONTRATANTE responsável por quaisquer danos que possam advir da inexecução 

ou má execução, total ou parcial, que não tenha, sido informados.  

 

§ 1º - A fiscalização de que trata Cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 

quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vicio redibitório e, na ocorrência desse, não 

implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

 

§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto licitado, se considerados em 

desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA. 

 

Cláusula Décima Primeira – DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que 

devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.  

 

Clausula Décima Segunda – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do 

contrato.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – o recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, faze – lo subir 

devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.  

 

Clausula Décima Terceira – DA RESCISÃO 
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Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos casos previstos nos 

incisos I a XII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado 

com o Art. 78 da mesma Lei.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 

autorizada a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.  

 

Clausula Décima Quarta DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I – A Tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma 

alguma, em alteração contratual.  

 

II – É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente e fornecimento. É vedado, também, a 

CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto do contrato de assistência técnica e 

manutenção sem autorização expressa da CONTRATANTE. No caso de subcontratação autorizada, a 

CONTRATADA responderá pelas obrigações assumidas na hipótese de inadimplência ou infração de qualquer 

Cláusula ou condição do contrato pela SUBCONTRATADA. 

 

Clausula Décima Quinta – DA PÚBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em 

obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n.° 8.666/93.  

 

Clausula Décima Sexta – DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade da Conceição do Araguaia/PA, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato 

em renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de 

lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as 

necessárias cópias que terão o mesmo valor original.  

 

Santa Maria das Barreiras(PA)______de_______________de 2015 

 

Examinada e aprovada    

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

 

 

Santa Maria das Barreiras(PA),         d e               de 2.015. 

 

 

 

 

Marcio Neiva 

Assessor Tecnico 

 

 

 

VERA LUCIA  LIMA NERYS GOMES  

Advogada 
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