
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.00396.2016 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018/SML/PVH 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E ITENS
PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITENS: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 14,
16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34,
35;  AMPLA  CONCORRÊNCIA. DESTINADOS  À
PARTICIPAÇÃO  DOS  INTERESSADOS  QUE  ATENDEM
AOS REQUISITOS DESTE EDITAL.

ITENS: 04, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22,
23,  25,  28,  29,  31,  36,  37,  38,  39;
EXCLUSIVOS  PARA  ME/EPP,  VALORES  ATÉ  R$
80.000,00.  EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E
SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

AVISO 
Recomendamos  aos  Licitantes  a  leitura
atenta  às  condições/exigências  expressas
neste edital e seus anexos, notadamente
quanto ao credenciamento, formulação das
propostas  de  preços,  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  uma  perfeita
participação no certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 

OBJETO: Registro  de  preços,  para  eventual AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL
PERMANENTE HOSPITALAR, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde
–  SEMUSA,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste  Edital,  as  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 4.769.695,60 (quatro milhões, setecentos e sessenta
e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

DATA  DE  ABERTURA: 22 de  maio  de  2018  às  09h30min (horário  de
Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada  somente  nos  endereços  eletrônicos  Page:
www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  . 

Porto Velho – RO, 08 de maio de 2018 

Janíni França Tibes
Pregoeira
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018
PROCESSO Nº 08.00396/2016

Sistema de Registro de Preço n. 030/218

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por
intermédio  da  pregoeira  designada  pela  Portaria  nº  003/2018/SML  de
07/02/2018,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Município  nº  5.631  de
07/02/2018,  tornar  público  para  conhecimento  dos  interessados  que
realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06 de março de 2017,
publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei Federal nº
10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
nº 13.707 de 21/11/2014,  publicado no DOM n° 4.856 de 24/11/2014 e
suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas
regulamentares estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
HOSPITALAR, visando atender  as necessidades da Administração Pública
Direta e Indireta do Município de Porto Velho em especial a Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme disposições deste Edital e seus
anexos; 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/05/2018 às 08h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/05/2016 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/05/2018 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 22/05/2018 às 10h00min;

1.6.  Para todas as referências de tempo será observado o  horário de
Brasília / DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Preços de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de

Proposta;
d) ANEXO  IV: Modelo  de  Declaração  de  Superveniência  de  Fato

Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas

Relativas ao Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VII-A: Formação de Cadastro Reserva;
i) Anexo VIII: Minuta de Contrato.
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante
condições  de  segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da
criptografia  e  autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  Internet  será
aberta  por  comando  do  pregoeiro  com  a  utilização  de  sua  chave  de
acesso e senha.

2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML,  designado  Pregoeiro, mediante  a
inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no
campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites
previstos para recebimento e abertura da proposta, atentando também
para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame 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  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso
Identificado”, observando data e horário limite estabelecidos.

2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.

2.8.  No  caso  de  desconexão  do  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes,
os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados;

2.9.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação  expressa  aos  participantes,  no  endereço  eletrônico
utilizado para divulgação;

2.10. 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.
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3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento
deste exercício financeiro do Município de Porto Velho, que tem como
Projeto  Atividade  e  Elemento  de  Despesa  de  unidade  ou  órgão
administrativo envolvido, conforme  descritos  no item 9 do Termo de
Referência Anexo II deste Edital.

3.1.1. VALOR ESTIMADO:  R$ 4.769.695,60 (quatro milhões, setecentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta
centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma
individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja
credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste  Edital  e  seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de  atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema
eletrônico, de modo que os licitantes ou seus representantes legais
deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao  provedor  do  sistema
eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  endereço  eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.

4.3. Para os ITENS: 04, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 28,
29, 31, 36, 37,  38,  39; EXCLUSIVOS,  conforme  quantidade e valores
indicados  no  Anexo  I  e  II  –  Orçamento  Estimativo,  apenas  poderão
participar Microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento
ao  art. 48, inciso I, da Lei Complementar n 123/2006, desde que se
enquadrem nas disposições estabelecidas neste Edital.

4.3.1. Para o ITENS: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 20,
21,  24,  26,  27,  30,  32,  33,  34,  35; AMPLA  CONCORRÊNCIA,  conforme
quantidade e valores indicados no Anexo I e II – Orçamento Estimativo,
poderão participar quaisquer empresas que se enquadrem nas disposições
estabelecidas neste Edital.

4.4.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras
penalidades impostas por  qualquer órgão da Prefeitura Municipal de
Porto Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da
Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração
Pública;
c)  se  encontrem  sob  falência,  recuperação  judicial,  concurso  de
credores, dissolução ou liquidação;
d) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si;
e) estrangeiras que não funcionem no País;
f) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
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4.5. Por se tratar de produtos comuns, no mercado, não será admitido a
participação de empresas, na condição de consórcios. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no
sistema do licitações-e até a data e horário definidos nos subitens
1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher
a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados
necessários  ao  exame  de  adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto
licitado.

5.1.4.  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus
anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5.  Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido
e todos os custos decorrentes da  entrega dos materiais, objeto deste
edital, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prê-
mios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à
efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pre-
gão;

5.1.7.  Informações  como:  Marca,  modelo/referência,  para  o  item  que
couber, deverá constar no campo “Informações Adicionais” do sistema,
devendo,  quando  forem  solicitadas  neste  instrumento  convocatório,
outras  informações  julgadas  necessárias  e  pertinentes  a  serem
prestadas no campo do formulário proposta do sistema eletrônico e na
proposta escrita.

5.1.8.  A ausência de  Marca/modelo  no  campo próprio do sistema  não
impedirá a licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais
informações deverão constar da proposta escrita reajustada e enviada,
via e-mail, no prazo que será estabelecido e informado pelo pregoeiro,
em campo próprio do sistema, após a fase de lances.

5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo prego-
eiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES
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5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro, ocorrerá na data  e  na  hora indicada no preâmbulo  deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.

5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente.

5.2.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante
aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema
eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.

5.2.9.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se
admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade).
 
6.2.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel
timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as
seguintes informações:
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I. Razão  social,  CNPJ/MF,  endereço  completo,  CEP,  e-mail,  fax  e
telefone do licitante, bem como conta – corrente, nome e número da
agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem
efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se
vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-
se apenas duas casas decimais após a vírgula, expressos em algaris-
mos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao
objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando
estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre um e ou-
tro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do
real valor da proposta.

6.3.  O  prazo  de  validade  da  proposta  não  pode  ser  inferior  a  90
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.4.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão. 

6.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.6.  No  caso  de  haver  discordância  entre  as  especificações  deste
objeto descritas no licitações-e  e  o  disposto neste Edital e  seus
anexos  (Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às
exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste
Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

7.2. O equipamento ofertado deverá possuir, quando aplicável, Registro
Sanitário  do  Produto,  emitido  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária – ANVISA ou Ministério da Saúde - MS, ou de sua isenção (ser
for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário
Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do
último Registro do Produto, cópia simples.

7.2.1.  Estando  o  registro  do  produto  vencido,  a  Empresa  deverá
apresentar  documento  que  comprove  o  pedido  de  sua  revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação
do referido registro.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR
ITEM, sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais
para o item, sob pena de desclassificação.

8.1.1.  Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1, deverão,
evidentemente,  estar  compatíveis  aos  de  mercado,  estimados  pela
Administração.
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8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I.  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de
seus  anexos;  que  forem  omissas,  vagas  ou  que  apresentarem
irregularidades  insanáveis  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento;  que se oponham  a qualquer dispositivo  legal vigente,
mormente  no  que  tange  aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços unitários
simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei
8.666/93).

III.  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços  unitários e total do Item  superiores
aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  No  caso  de  nenhum  fornecedor  apresentar  lance  na
respectiva etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. Será estipulado e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do
sistema,  o  prazo  para  a  empresa  melhor  classificada,  encaminhar  a
proposta  ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para
habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, e enviados via
correio eletrônico, para o e-mail pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3.  Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos,  ou
descumprir  o  prazo  estabelecido  no  subitem  8.3.2,  o  Pregoeiro
considerara a proponente DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  das  primeiras
colocadas, a documentação citada no item 8.3.2 quando apresentada pela
próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data de
sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico
deverão ser encaminhados em original ou por cópias autenticadas por
tabelião  de  cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou quando convocada conforme o
item 8.3.2, para a Superintendência Municipal de Licitações – SML,
situada na Av. Carlos Gomes, 2776, bairro São Cristóvão, Porto Velho –
RO,  CEP:  76.804-022,  em  envelope  contendo  em  sua  face  externa  os
seguintes dizeres:

9                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018
PROCESSO Nº 08.00396/2016
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.4. O Pregoeiro quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada,
na forma do inciso III do subitem  8.2 deste edital, poderá  CONVOCAR
MEDIANTE  MENSAGEM  ÚNICA  EM  CAMPO  PRÓPRIO  DO  SISTEMA,  todos  os
licitantes classificados para o item, para, querendo, manifestar-se
quanto a intenção de negociação para o item em referência com fins de
adequar  seu  preço  final  ao  valor  atestado  nos  autos,  ficando  os
licitantes  classificados,  responsáveis  por  acompanhar  no  sistema  a
convocação a que se refere este subitem.

8.5.  Ocorrendo  o  previsto  acima  e,  havendo  mais  de  um  licitante
interessado em negociar, o pregoeiro consignará o prazo de 1 (um) dia
útil para manifestação dos interessados, o pregoeiro deverá observar a
ordem de classificação final do item para negociação, como forma de
garantir a lisura do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e
da  documentação,  devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob
pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão. 

8.7.  O Pregoeiro poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a
substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  habilitação  e
classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada,  na  qual  estão  registrados  todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada
na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  encerramento  da
sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.
Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam
iguais ou  até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos arti-
gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema ele-
trônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos
procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.
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9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com
relação aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às micro-
empresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para
os itens de AMPLA CONCORRÊNCIA.

9.5.  Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO

10.1.  A  documentação  de  habilitação  da  licitante  poderá  ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, para conferência “online” por membro da equipe de apoio ou pelo
Pregoeiro,  bem  como,  o  mesmo  poderá  providenciar  a  emissão  do
certificado e anexar nos autos. 

10.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

10.4.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado  ou  com  a  validade  expirada,  fica
assegurado ao licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato
da sua convocação.

10.5. DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo de habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.6. DECLARAÇÃO quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho
de menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.7. DECLARAÇÃO APENAS  PARA  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO
PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital. 

10.8. O  Proponente  Vencedor  que  não  for  inscrito no  SICAF  ou  no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá
apresentar, além das Declarações constantes dos subitens 10.5, 10.6 e
10.7 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da
certidão da Junta Comercial;

b) 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  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado;
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c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedade  civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) 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, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

10.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição  no  Cadastro  Nacional de Pessoas Jurídicas  –
CNPJ;

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.11.1. Apresentação  de  atestados  de  capacidade  técnica,
exclusivamente em nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprovem o fornecimento de materiais
compatíveis com o objeto do presente termo.

10.11.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e
endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do  signatário,  bem  como
reconhecimento em cartório da assinatura aposta.

10.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
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10.12.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira
da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais
de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista,  devidamente  registrado no  conselho  Regional  de
Contabilidade;

10.12.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma
da lei;

10.12.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital –
ECD  e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e
Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital;

10.12.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balancos e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos;

10.12.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.12.3 e 10.12.3.1,
não afastam a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no
prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do
Código Civil Brasileiro;

10.12.4.  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.12.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.12.4, letras “a” e
“b”,  deverão  observar  ainda  o  que  dispõe  o  Art.  175  da  Lei  nº
6.404/76;
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10.12.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.12.6.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do  Índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior
a (= > 1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas;

10.12.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um),
em qualquer dos índices constantes do  subitem 10.12.6 deste Edital,
deverá  comprovar  capital  social  registrado ou  património  líquido
mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.12.8.  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão.

10.13. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.13.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem
quaisquer  dos  documentos  listados  no  ITEM  (DA  HABILITAÇÃO) ou  que
apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou
entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o
disposto na Lei Complementar 123/2006  e alterações, que diz respeito
ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.13.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.9 (alíneas “a” a “c”) e 10.10 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.13.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral
no SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.9 (alíneas “a” a “c”), 10.10 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.13.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para
conferência,  sendo  que  as  certidões  emitidas  pela  Internet  somente
terão validade após a verificação “online” por membro da equipe de
apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:
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I.  Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
obrigatoriamente  em  nome  da  empresa  que  participar  do  presente
certame e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão
estar  obrigatoriamente  em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.13.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem
acima,  o  Pregoeiro examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de
classificação,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua
habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.13.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de
documento  em  substituição  aos  documentos  requeridos  no  presente
Edital.

10.13.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa  efetuada  por  Tradutor  Juramentado  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.13.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.13.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora
do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da
Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas  com  efeito  de  certidão  negativa  (de  acordo  com  a  Lei
Complementar 123/2006 e alterações).

10.13.10. A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via
e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com. 

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes. 
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11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente; 

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou  impugnações  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro da Superintendência Municipal de Licitações
responsável pelo processo, que deverá receber, analisar e decidir os
recursos e impugnações, que deverão ser remetidos exclusivamente para
o e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei
e  neste  edital.  A  remessa  dos  instrumentos  previstos  neste  item
(recursos, contrarrazões ou impugnações), deverá observar o horário de
expediente  deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a  sexta-
feira),  de  8h  às  14h,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.

11.6.  O Pregoeiro deverá submeter o recurso à Autoridade Competente
quando mantiver sua decisão.

11.7.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a
este  Pregão  poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-
e.com.br e/ou www.portovelho.ro.gov.br.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da adjudicação, homologação

12.1.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar
o futuro contrato, no prazo previsto neste edital.

12.2. Do cadastro reserva de fornecedores

12.2.1.  Com o objetivo de formar cadastro reserva de fornecedores,
após  o  encerramento  da  etapa  competitiva,  os  licitantes  poderão
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reduzir  seus  preços  ao  valor  da  proposta  do  licitante  mais  bem
classificado.

12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas
em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados
segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva. 

12.2.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor
colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hipóteses previstas nos arts. 25 e 26 do Decreto Municipal n.
13.707, de 2014.

12.2.4.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada à Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 14, §1º do Decreto Municipal
nº 13.707/2014.

12.3. Da assinatura da Ata de Registro de Preços

12.3.1.  Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a
serem registrados, convocará os interessados para que assinem a Ata de
Registro  de  Preços  que,  após  cumprimento  dos  requisitos  de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a
qualquer instante, nas condições estabelecidas.

12.3.2.  A  convocação  será  realizada  via  e-mail,  com  aviso  de
recebimento.

12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar  da  data  de  confirmação  do  recebimento  do  e-mail.  A  recusa
injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços,
notificada  nos  prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,
caracterizará  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-a à perda do direito à contratação, bem como às penalidades
cabíveis, previstas neste Edital.

12.3.4. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de
classificação dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de
Preços quando convocada  após o  prazo  de  validade de sua proposta.
Porém, se o fizer, estará obrigada a fornecer os materiais por todo
período de vigência da Ata, sem requerer reequilíbrio dos preços fora
do  prazo  ou  condições  estabelecidos  no  Decreto  Municipal  nº
13.707/2014 art. 34, § 2º.

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação  assumida,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

12.3.7.  O  disposto  no  item  12.3.6,  não  se  aplica  aos  licitantes

convocados nos termos do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não
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aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de Preços

12.4.1.  Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona)
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participação
no certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador e anuência
da(s) contratada(s), desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na
Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
Decreto 13.707, de 21 de novembro de 2014 e alterações.

12.4.2. Caberá  à  detentora  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao
Município,  observadas  as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,
anteriormente assumidas;

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o
subitem  12.4.2.  deste  Edital  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou
entidade,  a  100%  (cem  por  cento)  dos  quantitativos  dos  itens  do
Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo quantitativo de
cada  item  registrado  na  Ata  de  Registro  de  Preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do número de
órgãos não participantes que aderirem;

12.4.5.  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em
até 90 (noventa) dias. Observado o prazo de vigência da Ata.

12.5. Do prazo de validade da Ata de Registro de Preços

12.5.1. Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços, contados da data da sua publicação no Diário Oficial do
Município – DOM.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO

13.1.  O  pretenso  contrato  ficará  limitado  à  vigência  de  créditos
orçamentários referentes ao exercício financeiro da sua assinatura,
conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93.

14. REAJUSTE

14.1. O  valor  do  pretenso  contrato  é  irreajustável durante  a  sua
vigência, nos termos da legislação vigente.

15. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

15.1. Conforme descrito no item 4 do Termo de Referência Anexo II
deste Edital.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
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16.1. Conforme descrito no item 10 e 11 do Termo de Referência Anexo
II deste Edital.

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas
no item 12 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

18. FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

18.1. Com o objetivo de formar cadastro reserva de fornecedores, após
o  encerramento  da  etapa  competitiva,  os  licitantes  poderão  reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

18.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas
em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados
segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva. 

18.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor
colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hipóteses previstas nos arts. 25 e 26 do Decreto Municipal n.
13.707, de 2014.

18.4.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada à Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 14, §1º do Decreto Municipal
n. 13.707, de 2014.

19. PENALIDADES

19.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do pre-
sente Registro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas
Leis 10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas,
serão aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o con-
traditório, e ainda:

19.1.1. Conforme advertências e multas constantes no item 14 do Termo
de Referência, Anexo II deste Edital.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com
a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas
pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação em que se deu o texto
original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)  inicialmente  estabelecidos,
exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
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automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
 
20.4. Na  contagem  dos  prazos  deste  edital  será  excluído  o  dia  de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações – SML, de
segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min.

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

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

20.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito.

20.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não
encaminhar os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de
participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda
sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

20.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

21. DO FORO

21.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  futuro  contrato  e
procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por
mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 08 de maio de 2018

Janíni França Tibes
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Banco:_____________Agência:_______________Conta Corrente:____________

Endereço Completo com CEP: 

Razão Social da Empresa: 

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS 
(MÍNIMO 90 DIAS)

PRAZO PARA ENTREGA: 
__________ DIAS (MÁXIMO 30 
DIAS), contados do 
recebimento da Nota de 
Empenho.

Local de Entrega: Os materiais licitados, deverão ser entregues nos
endereços constantes no Termo de Referência, anexo II deste Edital.

Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL
PERMANENTE HOSPITALAR, para atender à Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUSA,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Anexo II deste Termo de Referência. 

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

1 Aparelho  Detector  fetal/Sonar
modelo  Mesa:  Ausculta  de
batimentos  cardíacos  fetais  por
método de ultra-som com Suporte
para  alojamento  do  transdutor
fixado  no  gabinete;  Filtro
minimizador  de  interferência
durante  a  utilização;
desligamento  automático  após  5
minutos  sem  uso;  Ausculta
cárdio-fetal  a  partir  da  10ª
semana  com  alta  sensibilidade
para  ausculta  coletiva;  Botão
Liga/Desliga  com  controle  de
volume  digital  (alto/  baixo);
Botão  com  regulagem  de
tonalidade; Frequência no mínimo
2,2  mhz.;  Saída  para  fone  de
ouvido  para  ausculta  individual
ou gravador de sons; Autofalante

UNI 203
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embutido  de  no  mínimo  1,2  W.;
alimentação  elétrica
selecionável em 110 ou 220 volts
e  bateria  de  no  mínimo  9v  com
duração aproximadamente  no
mínimo  06  (seis)  horas;
Acessórios inclusos: Um tubo com
100gr  de  Gel,  fone  de  ouvido
para  ausculta  individual,  02
(duas) bateria no mínimo 9v e um
Carregador  de  Bateria
compatível.  Incluso  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

2 Aparelho  Detector  fetal/Sonar
modelo  portátil:  Ausculta  de
batimentos  cardíacos  fetais  por
método de ultra-som com Suporte
para  alojamento  do  transdutor
fixado  no  gabinete;  Filtro
minimizador  de  interferência
durante  a  utilização;
desligamento  automático  após  5
minutos  sem  uso;  Ausculta
cárdio-fetal  a  partir  da  10ª
semana  com  alta  sensibilidade
para  ausculta  coletiva;  Botão
Liga/Desliga  com  controle  de
volume  digital  (alto/  baixo);
Botão  com  regulagem  de
tonalidade; Frequência no mínimo
2,2  mhz.;  Saída  para  fone  de
ouvido  para  ausculta  individual
ou gravador de sons; Autofalante
embutido  de  no  mínimo  1,2  W.;
alimentação bateria de no mínimo
9v  com  duração aproximadamente
no  mínimo  06  (seis)  horas;
Acessórios inclusos: Um tubo com
100gr  de  Gel,  fone  de  ouvido
para  ausculta  individual,  02
(duas) bateria no mínimo 9v e um
Carregador  de  Bateria
compatível. Incluso  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde

UNI 100
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ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

3

Armário vitrine  com 2 portas –
armação em aço perfilado 22,22 x
3mm.  Laterais  e  2  portas  em
vidro 3mm, fechadura tipo Yale e
quatro  prateleiras  em  cristal
4mm. Tratamento antiferruginoso,
acabamento  em  pintura
eletrostática  pó  com  resina
epoxi-poliester  e  polimerizado
em  estufa.  Dimensões  mínimas:
0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado
e com vidro. Incluso manual na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

4 Aspirador  de  Secreção  Portátil:
Aspira líquido e secreção; Fácil
limpeza  e  higienização;
Portátil;  silencioso;  econômico
e  de  fácil  manuseio;  Sem
necessidade  de  manutenção  e
lubrificantes;  Uso  clínico,
odontológico,  veterinário  e
cirúrgico; Voltagem funciona com
bateria  e  eletricidade,  energia
bivolt  127/220  volts  e  bateria
de no mínimo 12 volts de 4,5 ah
(inclusa),  com  bateria  é  ideal
para uso em ambulâncias e locais
sem  energia  elétrica  tipo  as
áreas ribeirinhas; Frequência no
mínimo 60 Hz; Potência no mínimo
160VA;  Capacidade  do  Recipiente
no  mínimo  1300  ml;  Comprimento
do Cabo de alimentação no mínimo

UNI 68
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1,2  m;  itens  inclusos:  Possui
vacuômetro;  Filtro  anti-
bactérias;    Válvula automática
de  nivel;   ;  01  Unidade  de
Aspiração;  01 Tubo de sucção de
silicone  de  2m  de  comprimento;
01  Recipiente;  01  Filtro  de
micropartículas;   01  Mangueira
para conexão com o filtro;  01
Cinta  de  travamento  do
recipiente;  01 Cabo de força;
01 Cabo adaptador veicular (12V)
3  metros  de  comprimento;   01
Cânula  para  aspiração
descartável;  02 Velcros fixados
na bolsa externamente; 01 Carga
de  bateria;  01  Bolsa  para
transporte; manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

5 Autoclave  Câmaras  de
esterilização  em  aço  inoxidável
–  Operação  automática  –
Capacidade mínima de 30 litros –
Dispensa o uso de água destilada
–  Sistema  patenteado  de
aromatização  do  material
esterilizado  –  Desaceleração
para  a  retirada  do  ar  do
interior  da  câmara  de
esterilização  –  Eficiente
secagem do material – Exclusivo
sistema  de  porta  dupla  em  aço
inox  laminados.  Oferece  maior
resistência  e  segurança  –
Gabinete  em  aço  reforçado,  com
pintura  eletrostática  externa  e
internamente  –  Guarnição  de
vedação da tampa em silicone de
alta  resistência  –  Todos  os
equipamentos  são  testados  na
fábrica – Fácil instalação: não
necessita  de  tubulação  para
drenagem  de  água  ou  tomada
elétrica  especial  –  Tela  de
projeção ht 69 polegadas formato

UNI 100
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4:3  (140x105)  –  Tecido  Matt
White  (acetinado  branco  com
verso preto) – Tamanho da Tela
de  Projeções  (LxA):  140  x  105
(69)  –  Formato  de  vídeo  4:3  –
Tela  retrátil  –  Estojo  em
alumínio  disponível  na  cor
Branca  –  Bordas  pretas  nas
laterais e área de ajuste (tarja
preta) para regulagem de altura
com  30  ou  40cm.  –  Sistema  de
parada Multiponto – Ganho de 1.1
na  reflexão  de  leitura
transmitida  para  o  publico  –
Visibilidade  de  50º  (ângulo  do
eixo central da tela no qual a
imagem  projetada  é  mais
brilhante  para  o  público)  –
Construção sólida – Suporte para
parede  –  A  superfície  da  tela
pode ser lavada com água e sabão
–  Resistente  a  umidade  –
Reflexão  de  leitura  transmitida
para  os  expectadores  com  fator
1.1,  voltagem  127/220  bi  volt.
Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

6 Balança  antropométrica  adulto:
capacidade  de  peso  150  Kg,
frações  de  100  gramas,  escala
antropométrica  de
aproximadamente 2m, graduação de
0,5  em  0,5cm;  Com  tapete  de
borracha  antiderrapante; Altura
aproximadamente  de  1,35  m,
Plataforma  aproximadamente  de
380 x 290 mm; Coluna em tubo de
aço,  escala  de  pesagem  sobre
dois  braços;  Régua  em  aço
cromado;  Acabamento  com  pintura
sintética  na  cor  branco,  após
prévio tratamento anti-ferrugin;
Pés  reguláveis  de  borracha;
balança  mecânica.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde

UNI 100
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ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

7 Balança Digital Portátil, com as
seguintes  características:
plataforma fabricada em abs, ou
aço-carbono  ou  alumínio  ou
plástico  resistente,  construído
em  material  resistente  a
impacto, exemplo não aceitaremos
em  hipótese  alguma,  materiais
com  plataforma  em  vidro
temperado; piso antiderrapante e
pés  em  poliuretano;  Unidade  de
medida quilos e libras; material
do  visor cristal  líquido;
memória no  mínimo  10  usuários;
não  deve  incluir
bioimpedanciometria,  para  não
excluir a tomada de medidas de
gestantes  e  portadores  de
marcapasso;  capacidade  de  peso
de no mínimo 150kg e graduação
de 100g;  alimentação bateria de
no  mínimo  3v(inclusa)  e  outra
carga  de  reserva;  dimensões da
balança  largura  aproximada
32,00cm,  altura  aproximada
5,00cm,  profundidade  aproximada
32cm  e  peso  no  Máximo  2kg;
desligamento  automático  após
inatividade de uso; Indicador de
bateria  fraca  e  sobre  peso;
função de tara zero automático;
alça para transporte em material
resistente; seu design é moderno
e  elegante  podendo  ser
facilmente  transportada  em
mochilas;  itens  incluso:  manual
de  instruções  em  língua
português,  02  (duas)  carga  de
baterias uma inclusa e outra de
reserva,  bolsa  com  alça
exclusivo  para  proteção  e
transporte. É  indispensável  que
o produto apresente certificação
pelo  IPEM/INMETRO  (Instituto  de
Pesos  e  Medidas/  Instituto
Nacional  de  Metrologia,

UNI 750
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Normalização  e  Qualidade
Industrial).  Garantia  de  no
mínimo 1 (um) ano, válida para
todos os componentes, englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

8

Balança  pediátrica  digital:
Fabricada  exclusivamente  para
pesagem de crianças menores de 2
anos  de  idade.  Construída  em
material  resistente  e  de  fácil
higienização.  Mostrador
(display)  digital  com
indicadores  de  peso  com  no
mínimo,  5  dígitos.  Função  da
tecla  TARA  (zero)  no  painel
frontal.  Capacidade  de  pesagem
de, no mínimo, 15 kg. Graduação
(precisão) de, no máximo, 5 g.
Deve possuir prato em forma de
concha  para  garantir  maior
segurança e conforto à criança.
Prato  deve  ser  de  material
resistente,  higienizável  e
atóxica.  Pés  reguláveis,
revestidos  de  material
antiderrapante.  Chave  seletora
de  tensão  de  110/220  V.  É
indispensável  que  o  produto
apresente  certificação  pelo
IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos
e Medidas/ Instituto Nacional de
Metrologia,  Normalização  e
Qualidade  Industrial).
Equipamento  acompanhado  de
estojo exclusivo para proteção e
transporte.  Equipamento
acompanhado  de  manual  de
instrução em português. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida
para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência  técnica  em  Porto
Velho – RO.

UNI 100

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total
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9

Balança  Pediátrica  Mecânica.
Fabricada  exclusivamente  para
pesagem de crianças menores de 2
anos.  Construída  em  material
resistente  e  de  fácil
higienização.  Capacidade  de
pesagem  de  no  mínimo,  15  kg.
Graduação (precisão) de pesagem
de, no máximo 10g. Deve possuir
prato  em  forma  de  concha  para
garantir  maior  segurança  e
conforto  a  criança.  Prato  deve
ser  de  material  polipropileno,
higienizável  e  atóxica;
fabricada em estrutura em chapa
de  aço-carbono;  acabamento  em
tinta PU branco; régua graduada
em latão cromado; cursor em aço
inoxidável;  Pés  reguláveis,
revestidos de material borracha
sintética;

UNI 50

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

10

Balde  com  Pedal: construído  em
tubo de aço esmaltado, com balde
em aço inox com capacidade para
20 litros, tampa com acionamento
através  do  pedal.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

11

Banco  Giratório  Com  Rodízios
Estrutura  tubular  em  aço;
Assento  estofado  revestido  em
courvim;   Altura  regulável
através de rosca; Pés protegidos
por  ponteiras  plásticas;
Acabamento  com  pintura
eletrostática  a  pó;  -Dimensões
aproximadas:  0,30m  largura  x
0,50m altura min. x 0,70m altura
Max.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 100
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ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

12

Biombo  triplo  com  rodízio:
construído em tubo redondo de no
mínimo 22,22 mm com parede de no
mínimo  1,2  mm,  montado  em  3
faces, com lonita na cor branco;
Tratamento  antiferruginoso,
acabamento  em  pintura  pó  com
resina  expoxi-poliester  e
polimerizado em estufa. Pés com
rodízios  de  no  mínimo  50  mm.
Dimensões  aproximadas:  1,75  x
1,80  m  (CXL).  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

13

Cadeira  Básica  Para  Coleta  De
Sangue com  apoio  de  braço
totalmente  regulável,  com
assento  estofada  em  espuma
injetada  revestida  em  courvim,
com espessura de no mínimo 6 cm,
acabamento em PVC na cor azul.
Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 123

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

14 Cadeira  De  Rodas  Dobrável:
constituída  de  rodas  dianteiras
pequenas  giratórias  e  traseiras
grandes  com  freio.  Assento  e
encosto em couvin na cor preta.
Modelo  dobrável,  esmaltada,
braços  fixos  e  apóia  os  pés
estofados,  medidas  largura  do
assento mínimo de 40cm em couvin
na cor preta, largura total 62
cm. Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no

UNI 90
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mínimo 1 (um) ano, válida para
todos os componentes, englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

15

Cadeira  Tipo  Caixa Cadeira  com
assento e encosto em compensado
12 mm ou PU injetado econômica
35mm  de  espessura  ou  executiva
45mm,  revestido  em  courvin,
mecanismo de encosto VH ou Back
System,  reguláveis,  flange  em
aço  reforçado,  coluna  a  gás,
base metálica revestida com capa
plástica,  ou  base  check  out.
Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 188

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

16

Carro  de  curativo: Totalmente
inox  quadrado  de  aço  inox  de
aproximadamente  20x20x1,20mm.
Tampo e prateleira em chapa de
aço  inox  0,75mm  com  grade  em
toda volta. Suporte para balde e
bacia.  Rodizios  de  50mm.
Acompanha balde e bacia de inox.
Dimensões  aproximadas  0,75cm
comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm
alt.  Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

17 Compressor  de  Ar  Nebulizador:
produzindo  ar  comprimido
totalmente  isento  de  óleo  e

UNI 100
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impurezas, na cor branca, com 04
(quatro)  saídas  no  mínimo,
terminais  de  saída  individual,
com  válvulas  que  permita
trabalhar  individual  ou
simultaneamente  sem  afetar  o
funcionamento  da  outra  saída,
motor no mínimo 1/5 hp, isento
de  lubrificação,  fluxo  de  ar
livre  no  mínimo  45  litros  por
minutos,  compressão  máxima  80
libras,  voltagem  bi  volts
(110/220), alça para transporte,
acompanha no mínimo 04 (quatro)
kits de nebulização: composto de
máscaras  anatômicas,  copos  e
mangueiras de conexões), incluso
carrinho  acoplado  com  rodízios
para  facilitar  locomoção  do
aparelho. Apresentar registro no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano, válida para
todos os componentes, englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

18

Contêiner  para  lixo  hospitalar:
para  acondicionamento  de
resíduos  hospitalares
infectante;  na  cor  branco;
fabricado  em  material
polietileno  de  alta  densidade;
capacidade  para  no  mínimo  400
litros;  tampa  sobreposta  e  com
travamento;  com  dreno;
quadrado/retangular; 04 rodas de
borracha  macia  para  melhor
locomoção sendo 02 com trava de
segurança;  contendo
identificação  conforme  ABNT  NBR
7500  substância  infectante
(Figura  A.16  –  Subclasse  6.2);
Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 50

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.
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Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

19

Escadinha  com  02  degraus  inox
estrutura  em  tubo  Quadrado  de
aço inox 20 x 20 x 1,2mm. Piso
revestido  em  borracha
antiderrapante e proteção de aço
em  toda  volta.  Pés  com
ponteiras.  dimensões
aproximadas:  0,40  x  0,35  x
0,40cm  (CXLXA).  Incluir  manual
na língua portuguesa. Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano
em Porto Velho – RO.

UNI 188

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

20

Estufa  Para  Secagem  E
Esterilização: material de chapa
de  aço  com  pintura  epóxi.
Resistência  de  aquecimento.
Isolação térmica com manta de lã
de vidro com 6 cm de espessura.
Porta com isolação tipo almofada
e  com  fecho  magnético  que
permite  fácil  manuseio  de
abertura.  Contendo  saída  de
vapores  e  encaixe  para
termômetro  em  sua  parte
superior.  Indicador  digital  de
tempo  e  temperatura  por  seu
display.  Indicador  de  ciclo  de
aquecimento,  esterilização  e
aviso  de  término  com  alarme
sonoro.  Painel  frontal  do  tipo
membrana  que  permita  a  seleção
de  sua  programação.  Bivolt.
Faixa  de  temperatura
aproximadamente  de  50  a  250°C.
Capacidade  de  150  litros.
Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 50

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital
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Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

21

Foco clínico: com lâmpada de luz
fria  branco  em  led  no  mínimo
80.000  a  100.000  lumens;
Características:  corpo  do  foco
de  metal  esmaltada,  suporte
flexível (haste flexível) em aço
cromado  com  possibilidade  de
ajustes  em  todas  as  posições
angulares  desejadas  e  tendo
regulagem  de  altura  aproximado
de  1,00m  a  1,40m.com  base  de
alumínio  cromado,  pedestal
(base)  em  aço  com  pintura
eletrostática  na  cor  branco,  a
partir de 04 (quatro) rodízios,
sendo  as  rodas  com  diâmetro
aproximado  2” (50,8  mm)  para
transporte  do  equipamento; Cabo
elétrico  com  dupla  isolação  e
comprimento  mínimo  de  3  (três)
metros  tendo  pino  tripolar  –
aterrado.  Plugue  e  interruptor
elétrico (liga/desliga) no corpo
do foco de luz. Fonte de tensão
na entrada (voltagem universal):
bivolt  110  /220  volts;  Incluir
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano, válida para
todos os componentes, englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO

UNI 200

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

22

Lanterna  clínica  feita  em  aço
escovado  com  ajuste  de  foco  e
proteção na lâmpada, botão liga
e desliga, funcionando com duas
pilhas  pequenas  AA  1,5V  cada.
Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 450
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ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

23

Lixeira  com  Pedal  Retangular:
construído  em  plástico,  com
capacidade mínima de 50 litros,
tampa com acionamento através do
pedal.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 260

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

24

Lixeira  hospitalar  carrinho:
construído  em  polietileno  de
alta  densidade;  com  capacidade
mínima de 120 litros; tampa com
acionamento  através  do  pedal
metálico;  Possui  2  rodas  de
borracha maciça de no mínimo 200
mm com travamento, facilitando o
manuseio e diminuindo o nível de
ruídos no atrito com o solo; na
cor  branco;  contendo
identificação  conforme  ABNT  NBR
7500  substância  infectante
(Figura  A.16  –  Subclasse  6.2);
Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou a sua isenção. Garantia de no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho
– RO.

UNI 350

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

25

Mesa  Auxiliar  Mayo:  -  Bandeja
inox,  altura  mínima  regulável
0,90 a 1,25 cm. Haste cromada,
armação  tubo  quadrado.  30x30.
Rodízios  de  2.  Pintura  Epoxi.
Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano
em Porto Velho – RO.

UNI 100
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ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

26

Mesa Clínica Divã: para repouso,
exames  e  massagem,  estrutura
tubular  1  1/4mm  reforçado
tratamento  antiferruginoso,  Pés
protegidos  por  ponteiras
plásticas;  Acabamento  com
pintura  eletrostática  epóxi,
leite acolchoado e revestido em
courvim,  dimensões  mínimas,
1,80m  x  0,65m  por  0,80  de
altura, com cabeceira regulável
(móvel),  Incluir  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes, englobando peças e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 350

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

27

Mesa  Ginecológica: leito
estofado  revestido  em  courvin,
estrutura  em  tubos  redondos
31,75  x  1,20mm,  com  cabeceira
regulável  através  de
cremalheira, equipada com um par
de  porta-coxas  e  alumínio
polido,  pés  com  ponteiras.
Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x
0,80  cm. Incluir  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

28 Negatoscópio  radiográfico  de  1
corpo,  tipo  parede,  construído
com  chapa  de  aço  tratado  e

UNI 50
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pintado,  parte  frontal  em
acrílico  translúcido  branco
leitoso,  iluminação  através  de
02 lâmpadas de 15w, acionamento
por reatores eletrônicos de alto
fator  de  potência,  alimentação
110v ou 220v, dimensões externas
mínimas:  380x100x485mm;  -
dimensões  mínimas  da  área  de
leitura:  360x410mm  garantia
mínima de 12 meses.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

29

Negatoscópio  radiográfico  de  2
corpos,  tipo  parede,  construído
com  chapa  de  aço  tratado  e
pintado,  parte  frontal  em
acrílico  translúcido  branco
leitoso,  iluminação  através  de
02  lâmpadas  de  15w  por  corpo,
alimentação  110v  ou  220v,
acionamento  por  reatores
eletrônicos  de  alto  fator  de
potência,  dimensões  externas
mínimas:  730x100x485mm.  -
dimensões  aproximadas  área  de
leitura:  710x410mm.  Garantia
mínima de 12 meses.

UNI 69

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

30 Oftalmoscópio  com  Otoscópio:
Otoscópio  com  5  espéculos
permanentes e estojo. Engate com
sistema de rosca, cabo em metal
com  capa  anti-derrapante  para
melhor empunhadura com regulagem
de  intensidade  de  luz.  Capa
anti-derrapante  para  melhor
empunhadura,  cabeçote  em  metal
nobre  cromado.  5  espéculos  de
diferentes  medidas.
Acondicionado  em  bolsa  própria
de  courvin.  Funcionamento  com
duas  pilhas  médias  (não
inclusa).  Incluir  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os

UNI 150
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componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

31

Porta  Soro:  regulável  com
rodízios,  base  em  quadripé  de
ferro  fundido,  coluna  em  tubo,
tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm
haste cromada com 02 ganchos e
altura  regulável,  pés  com
rodízios de 50mm. Incluir manual
na língua portuguesa. Apresentar
registro no Ministério da Saúde
ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

32

Torpedo de oxigênio: – Completo
com  acessórios,  cilindro  de
oxigênio  portátil,   Carrinho
para  transporte  do  cilindro,
válvula  reguladora  com
fluxômetro e manômetro, conjunto
para  umidificação,  pintado  na
cor  verde,  capacidade  de  1(um)
metro. Incluir manual na língua
portuguesa.  Apresentar  registro
no  Ministério  da  Saúde  ou  na
ANVISA  ou  a  sua  isenção.
Garantia  de  no  mínimo  1  (um)
ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica
em Porto Velho – RO.

UNI 100

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

33 Estação  de  Trabalho  com
Gaveteiro  para  Separação  de
Medicamentos  e  Materiais  para
Trabalho  Sentado –  Montagem
totalmente modular com dimensões
normalizadas,  nas  medidas

UNI 8
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aproximadas  de  A  730mm  x  L
1610mm  x  P  600mm  (+/-  5%).
Perfis  estruturais  em  chapa  de
aço  SAE  1010  fosfatizada  com
dimensões normalizadas. Tampo em
aglomerado BP 18 mm de espessura
revestido em fórmica, com bordas
em  PVC  2  mm  com  acabamento
arredondado; Gaveteiro com duas
gavetas com altura de 100mm em
chapa aço SAE 1010 fosfatizado,
com puxadores em nylon injetado
sob  pressão  e  corrediça.
Travessa  de  reforço  e  Pés  em
chapa de aço laminada a frio SAE
1010,  com  dimensões
normalizadas; Pés niveladores em
chapa  aço  SAE  1010  zincado
branco;  Chapas  de  aço  deverá
passar  por  um  processo  de
tratamento  superficial,
constituído  de  uma  base
nanotecnológica  com  tratamento
protetivo  composto  de  flúor-
zircônio  (ecologicamente
correto).  Pintura  eletrostática
a pó a base de resina poliéster
com  espessura  média  de  80
microns e grau de aderência GR0,
conforme DIN 53151, com tempo de
exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035. O
proponente deverá apresentar os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada
do ato que isenta o produto de
registro/  cadastro  junto  à
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo
de  exposição  de  500  horas  à
névoa  salina,  para  peças
confeccionadas em aço.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

34 Estação  de  Trabalho  com  Bins
para Materiais e Medicamentos –
Montagem totalmente modular com
dimensões  normalizadas,  nas
medidas  A  1700  x  L  1610  x  P
450mm  (+/  -  5%);  Perfis
estruturais em chapa de aço SAE
1010  fosfatizada  com  dimensões
normalizadas; 07 Prateleiras em
chapa de aço laminada a frio SAE

UNI 10
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1010, com espessura de 1mm para
colocação  das  caixinhas,  com
dimensões  normalizadas,
totalmente  desmontáveis  com
regulagem  de  altura,  com  fundo
vazado;  24  Caixas  medindo
aproximadamente A 60mm x L 67mm
x  P  320mm,  em  policarbonato
injetado  sob  pressão  na  cor
Cinza  Claro  com  sistema  de
identificação  em  2  faces  e
canais internos que possibilita
uma  ampla  modularidade  de
divisórias,  configuração  de  8
divisões  por  caixa.  12  Caixas
medindo aproximadamente A 60mm x
L  132mm  x  P  320mm,  em
policarbonato  injetado  sob
pressão na cor Cinza Claro com
sistema  de  identificação  em  2
faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla
modularidade  de  divisórias,
configuração  de  8  divisões  por
caixa.  24  Caixas  medindo
aproximadamente   A  100mm  x  L
132mm  x  P  320mm,  em
policarbonato  injetado  sob
pressão na cor Cinza Claro com
sistema  de  identificação  em  2
faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla
modularidade  de  divisórias,
configuração  de  5  divisões  por
caixa.  18  Caixas  medindo
aproximadamente  A  100mm  x  L
267mm  x  P  320mm,  em
policarbonato  injetado  sob
pressão na cor Cinza Claro com
sistema  de  identificação  em  2
faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla
modularidade  de  divisórias
configuração  de  5  divisões  por
caixa. 04 Rodízios de 100mm de
diâmetro,  com  capacidade  de
carga  de  70Kg  cada,  totalmente
inoxidáveis, com garfo e aro em
nylon 6 injetado sob pressão e
banda de rodagem em poliuretano
com  dureza  90  shore  “A”,
resistentes  a  hipoclorito  de
sódio,  sendo  2  com  trava  de
fácil acionamento e 2 sem trava;
Chapa de aço deverá passar por
um  processo  de  tratamento
superficial, constituído de uma
base  nanotecnológica  com
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tratamento protetivo composto de
flúor-zirconio  (ecologicamente
correto).  Pintura  eletrostática
a pó a base de resina poliéster
com  espessura  média  de  80
microns e grau de aderência GR0,
conforme DIN 53151, com tempo de
exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035.  O
proponente deverá apresentar os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada
do ato que isenta o produto de
registro/  cadastro  junto  à
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo
de  exposição  de  500  horas  à
nevoa  salina,  para  peças
confeccionadas em aço;
- Teste de Dureza dos rodízios
atestando capacidade de carga de
no mínimo 70 Kg.

ITEM   AMPLA CONCORRÊNCIA
Destinado à participação dos interessados que atendem

aos requisitos deste Edital

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

35 Carro  para  parada  cardio
respiratória/  emergência  –
Montagem totalmente modular com
dimensões  normalizadas,  nas
medidas  A1230mm  x  L  556mm  x  P
570mm (+/- 5%)
Perfis em alumínio extrudado
,  com  dimensões  normalizadas  e
canais para utilização de porcas
molas deslizantes.
Fechamentos  com  design  para
acoplamento  de  perfis  em
alumínio  com  dimensões
normalizadas;  em  chapa  de  aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura de 0,6mm
Bandejas  fixas  com  design  para
acoplamento  de  perfis  em
alumínio  com  dimensões
normalizadas;  com  laterais  em
alumínio  injetado  sob  pressão
com  dimensões  fixas,  perfis
frontal  e  traseiro  em  alumínio
extrudado  e  chapa  de  aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura  de  1mm;  puxador
traseiro na bandeja superior em
alumínio  extrudado  com
capacidade de carga de 40 Kg.
3  Gavetas  de  147mm  com  design

UNI 20

40                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

para  acoplamento  de  perfis  em
alumínio  com  dimensões
normalizadas;  em  chapa  de  aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura  de  0,6mm,  com
laterais  internas  em  alumínio
extrudado,  com  capacidade  de
carga  de  20  Kg  por  gaveta,
puxador em nylon 6 injetado sob
pressão; com trilho telescópico
com 450mm de profundidade.
16 divisórias para medicação em
polyestireno  no  processo  de
vacun form na 1ª gaveta na cor
Branca.
Compartimento inferior com tampa
escamoteável 90º em chapa de aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura  de  0,6mm  com  puxador
em nylon 6 injetado.
Sistema de Lacre Único para as 3
gavetas e Compartimento Inferior
com tampa escamoteável.
Suporte de oxigênio em chapa de
aço laminada a frio SAE 1010 com
espessura de 2mm com velcro para
fixação do cilindro
Suporte  para  desfibrilador,
monitor, cardioversor em  chapa
de aço laminada a frio SAE 1010
com espessura de 2mm
Suporte  de  soro  em  liga  de
aluminio  com  acabamento
superficial anodizado, ajuste de
regulagem  de  altura  sem  a
utilização  de  parafusos,  com
ganchos em nylon 6
Tábua  de  massagem  cardíaca  em
acrílico com espessura de 6 mm e
com calha de tomadas com cabo de
3m, em chapa de aço laminada a
frio SAE 1010 com espessura de
1mm,  com  interruptor  e  com
filtro de linha.
04  Rodízios  de  100mm  de
diâmetro,  com  capacidade  de
carga de 70kg cada, com garfo em
zama,  aro  em  nylon  6  injetado
sob pressão e banda de rodagem
em  poliuretano  com  dureza  90
shore "A", 2 com trava e 2 sem
trava.
Chapa de aço, perfis e chapas de
aluminio  deverão passar por um
processo  de  tratamento
superficial, constituído de uma
base  nanotecnológica  com
tratamento protetivo composto de
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flúor-zirconio  (ecologicamente
correto)
Pintura  eletrostática  a  pó  a
base  de  resina  poliéster  com
espessura média de 80 microns e
grau de aderência GR0, conforme
DIN  53151,  com  tempo  de
exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035.
O  proponente  deverá  apresentar
os seguintes documentos:
- Apresentar Registro na Anvisa;
- Teste de Salt Spray, com tempo
de  exposição  de  500  horas  à
nevoa  salina,  para  peças
confeccionadas  em  aço  e
alumínio.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios
atestando capacidade de carga de
no mínimo 70 Kg.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

36

Carrinho  Auxiliar  em  Polímero
para procedimentos –  Descritivo
técnico:
Estrutura  em  polímero  de  alta
densidade  e  com  perfis  em
alumínio
Leve e de fácil manobra
Com 3 prateleiras em polímero
Com proteção antimicrobiana que
não  permite  a  proliferação  de
microorganismos, o surgimento de
odor mantendo superfícies limpas
por mais tempo.
Possibilidade  de  ser  re-
configurado
Estrutura  de  perfís  em  aço
galvanizado
Componentes  resistentes  à
corrosão
04  Rodízios  com  fácil
manobrabilidade
Dimensões Aproximadas: A845mm x
L 711mm x P 457mm (+/- 5%).
O  proponente  deverá  apresentar
os seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada
do ato que isenta o produto de
registro/  cadastro  junto  à
Anvisa.

UNI 20
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ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

37

Mesa Auxiliar pequena em Inox –
Montagem totalmente modular com
dimensões  normalizadas,  isento
de  soldas,  rebarbas  e  arestas
cortantes,  para  a  perfeita
assepsia, nas medidas A 1000mm x
L 610mm x P 410mm (+/- 5%).
Estrutura em tubo redondo de aço
inox diâmetro ¾, com cantoneiras
de montagem em poliamida.
03 Bandejas em chapa de aço inox
escovado.
Chapa inox com espessura de 1mm,
com  dobras  rebatidas,  formando
arestas  arredondadas,  de  fácil
assepsia  sem  causar  ferimentos
nos usuários.
Pára  choque  nos  4  cantos  do
carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro,
com capacidade de carga de 60kg,
totalmente  inoxidáveis,  com
garfo e aro em nylon 6 injetado
sob pressão e banda de rodagem
em  poliuretano  com  dureza  90
shore  “A”,  totalmente
inoxidáveis,  resistentes  a
hipoclorito  de  sódio,  sendo  2
com trava de fácil acionamento e
2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
O  proponente  deverá  apresentar
os seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada
do ato que isenta o produto de
registro/  cadastro  junto  à
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo
de  exposição  de  500  horas  à
nevoa  salina,  para  peças
confeccionadas em inox.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios
atestando capacidade de carga de
no mínimo 60 Kg.

UNI 70

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total
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38

Suporte  de  soro  em  Inox  –
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas
Estrutura em tubo redondo de aço
inox, com diâmetros de 17,16mm o
tubo  superior  e  1’’  o  tubo
inferior
Pés em alumínio 5 com acabamento
superficial anodizado
Ajuste  de  regulagem  de  altura
através  de  manípulo,  com  04
ganchos em nylon 6 injetado, com
capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por
gancho.
Regulagem  de  Altura  de  1800  a
2600mm (+/- 5%)
Base  em  nylon  6  injetado  sob
pressão com sistema  antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro
com  garfo  e  aro  em  nylon  6  e
banda  de  rodagem  em  poliamida,
sendo 3 sem trava e 2 com trava
de fácil acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: base com
diâmetro de 550mm, gancheira com
diâmetro de 235mm, Regulagem de
altura de 1800 a 2600mm.
O  proponente  deverá  apresentar
os seguintes documentos:
- Apresentar Registro na Anvisa.

UNI 150

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP
Cujo valor seja de até R$ 80.000,00, em atendimento a Lei 123/2006 e

suas alterações, conforme art. 48, inciso I.

Item Descrição Und. Qnt. Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

39 Mesa  Auxiliar  Beira  Leito  –
Montagem totalmente modular com
dimensões  normalizadas,  nas
medidas  de  A  800mm  x  L470mm  x
P420mm (+/- 5%)
Perfis  estruturais,  tampo  e
bandeja superior em chapa de aço
laminada  a  frio  SAE  1010
fosfatizada
01  gaveta  A97mm  de  altura  em
chapa de aço laminada a frio SAE
1010 fosfatizada.
01  prateleira  interna  fixa  em
chapa  de  aço  laminada  a  frio
SAE1010 fosfatizada
Porta em chapa de aço laminada a
frio  SAE  1010  fosfatizada,  com
fecho, chave e imã, com puxador
em  nylon  6   injetado  sob
pressão.
04  Rodízios  de  75  mm  de

UNI 100
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diâmetro,  totalmente
inoxidáveis, com garfo em nylon
e  banda  de  rodagem  em
poliuretano, sendo 2 sem trava e
2  com  trava  de  fácil
acionamento,  resistentes  a
hipoclorito de sódio.
A chapa de aço deverá passar por
um  processo  de  tratamento
superficial, constituído de uma
base  nanotecnológica  com
tratamento protetivo composto de
flúor-zirconio  (ecologicamente
correto).
Pintura  eletrostática  a  pó  a
base  de  resina  poliéster  com
espessura média de 80 microns e
grau de aderência GR0, conforme
DIN  53151,  com  tempo  de
exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035.
O  proponente  deverá  apresentar
os seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada
do ato que isenta o produto de
registro/  cadastro  junto  à
Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo
de  exposição  de  500  horas  à
nevoa  salina,  para  peças
confeccionadas em aço.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios
atestando capacidade de carga de
no mínimo 60Kg.

Valor total do ITEM (Escrever por extenso).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

–---------(Local), –------ de –--------- de 2018. 

Obs:  Os  produtos  deverão  ser  entregues  de  acordo  com  as
especificações descritas nos Anexos I e II deste Edital.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como
quaisquer outras despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos  ainda  que,  o  Banco,  a  Agência  e  a  Conta-Corrente,
informados nesta proposta, serão únicos e exclusivos para todos os
recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações  Contratuais.
(Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 044/SML/2018

1.OBJETO
1.1. O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  o  REGISTRO  DE
PREÇOS,  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE  (APARELHO
DETECTOR FETAL/SONAR, ASPIRADOR DE SECREÇÃO  PORTÁTIL, AUTOCLAVE …), a
contar da data da publicação original da Ata de Registro de Preços na
Imprensa  Oficial  do  Município,  visando  atender  as  necessidades  da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho,
notadamente  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme
especificações constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A  presente  justificativa,  extraída  dos  autos  do  Processo  nº
08.00396/2016,  visa  a  aquisição  pretendida,  em  atendimento  ao  que
preceitua  a  Legislação  aplicável,  em  especial  o  contido  nas  Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002.

2.2. Importante  consignar  que  a  justificativa  da  necessidade  e
quantidades estimadas no processo, em razão do consumo, foi elaborada
pelo Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar –
DUEAH/SEMUSA da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, a qual detêm
conhecimento  e  informações  pertinentes  para  a  correta  instrução
processual na fase de planejamento das compras públicas. 

2.3. Ademais,  controle  de  estoque,  demanda  e  atendimentos são
atribuições inerentes à  Secretaria demandante,  uma  vez  que  somente
esta possui conhecimento técnico  e  prático  acerca do objeto e  dos
serviços  sob  sua  responsabilidade  que  demandam  a  utilização  dos
materiais que se pretende licitar.

2.4. Neste  sentido,  foi  juntada  aos  autos  a  Minuta  de  Termo  de
Referência Nº 024/2016/COOEGE/DA/SEMUSA/PVH e anexos, fls. 1350-1368
elaborada pela Gestora do Núcleo de Urgência e Emergência, devidamente
aprovada pelo Ordenador de Despesas fls.1370. 

2.5.  Assim,  seguindo  a  regular  tramitação  dos  autos,  na  forma
disciplinada no Fluxograma aprovado pelo Decreto Municipal n. 14.543,
de  23.05.2017,  em  especial  no  Anexo  III,  é  que  formalizamos  o
presente, com os elementos técnicos apresentados pela Secretaria de
Origem e nos limites da competência desta Superintendência Municipal
de Licitações.

 
2.6. DESTACA-SE DA JUSTIFICATIVA DA SEMUSA:

“  A solicitação justifica-se na necessidade de atender a
Secretária  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA  através  do
Departamento de Atenção Básica – DAB, visando atender as
necessidades de promover, aprimorar, assegurar a qualidade
dos materiais e serviços realizados pela administração na
área médica hospitalar, bem como, expandir a estruturação
hospitalar das Unidades de Saúde, em face ao processo de
organização para uma boa Estratégia do Sistema Único de
Saúde/SUS.
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Considerando  que  a  competência  de  gerenciar  as
necessidades das Unidades de Saúde Básica, com o objetivo
de  formalizar  pedidos  de  compra  para  aquisição  de
equipamentos de qualidade e eficazes, a fim de garantir a
saúde dos pacientes. Os gestores da saúde pública tem que
desenvolver  um  planejamento  fundamentado  em  análises
técnicas  respaldadas  em  informações  confiáveis.  O
planejamento  deve  ser  contínuo  e  os  procedimentos
monitorados, de forma a gerar respostas rápidas em cada
momento  de  atuação,  identificando  e  corrigindo  as
necessidades.
Enfatizamos o risco de suspensão e descontinuação de alguns
serviços com perca na qualidade de trabalho, em virtude de
ter diversos materiais médicos hospitalares necessitando de
reposição decorrência do seu envelhecimento, em frente do
exposto, informamos que já existem recursos para aquisição,
bem  como  ambientes  adequados  e  devidamente  estruturados
para instalação e utilização dos mesmos.

Levando  em  consideração  que  todos  os  equipamentos
médico hospitalar com uso contínuo tendem a desgastar-se e
sujeito apresentar defeitos, nenhuma máquina funciona sem
manutenção mínima. Com o envelhecimento, os equipamentos
tendem  a  apresentar  problemas  com  maior  frequência,
acarretando com isso uma diminuição da confiabilidade e,
consequentemente  da  segurança  dos  operadores  e
principalmente dos pacientes, sendo assim é extremamente
importante  há  necessidade  da  utilização  de  equipamentos
eletrônicos na realização de qualquer tipo de procedimento,
seja ele de diagnóstico, tratamento ou cirúrgico, esses não
podem falhar, pois isso pode implicar em sérios danos ao
paciente.
Com intenção de aumentar a segurança e consequentemente a
confiabilidade nos equipamentos, deve-se ter uma atenção
redobrada nas manutenções e nos equipamentos envelhecido,
agendando as manutenções preventivas e corretivas, bem como
verificando os equipamentos que encontra-se em estado de
envelhecimento para realizar uma reposição dos mesmos.
No  entanto,  por  mais  complexa  que  seja  essa  tarefa,
mensurar esses custos é essencial para fazer uma avaliação
objetiva  e  quantitativa  do  projeto, lembrando sempre  da
qualidade que o sistema ofertará para o desenvolvimento da
saúde no Município.

Vale salientar ainda as vantagens de se utilizar o
sistema  de  registro  de  preços,  independe  de  previsão
orçamentária,  isso  porque  não  há  a  obrigatoriedade  da
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a
existência  do  recurso,  apenas  quando  da  efetivação  da
compra.  Esse  procedimento  de  compra  é  adequado  à
imprevisibilidade  de  consumo,  pois  como  não  há  a
obrigatoriedade  da  contratação,  a  Administração  poderá
efetivar a contratação somente quando houver a necessidade.
Propicia  ainda  a  redução  de  volume  de  estoque,  pois  a
SEMUSA deve requisitar o objeto cujo preço foi registrado
somente quando houver demanda, sem a necessidade de manter
estoques, estes ficarão a cargo do fornecedor, que deve
estar preparado para realizar as entregas, sempre quando a
Administração requisitar. Evitado assim o fracionamento de
despesa,  pois  o  Registro  de  Preços  exige  que  a
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Administração  realize  um  planejamento  para o período  de
vigência determinado. Proporciona a redução do número de
licitações,  como  o  período  de  vigência  do  Registro  de
Preços  poderá  ser  de  até  1  (um)  ano,  possivelmente  se
realizará um processo licitatório por ano. As aquisições
ficarão mais ágeis, pois a licitação já estará realizada,
as condições de fornecimento estarão ajustadas, os preços e
os respectivos fornecedores já estarão definidos, assim, a
partir da necessidade a SEMUSA somente solicitará a entrega
do  objeto  ao  qual  deverá  ser  realizado  o  fornecimento
conforme condições anteriormente ajustadas no certame.

Considerando o princípio da universalidade, que saúde
seja garantida e reconhecida como um direito fundamental do
ser  humano,  cabendo  ao  Município  garantir  as  condições
indispensáveis  ao  seu  pleno  exercício  e  a  facilidade
imparcial ao acesso à atenção e assistência à saúde em
todos os níveis de complexidade na Atenção Básica, anexo
relação  das  Unidades  que  serão  contempladas  com  as
aquisições.

Por  fim  considera-se  imprescindível  e  plenamente
justificável a aquisição dos equipamentos hospitalares em
virtude do seu desgaste e envelhecimento, para atender a
demanda de pacientes, nas quantidades estimadas no anexo I
deste Temo de Referência, de forma a fornecer as Unidades
de  Saúde  equipamentos  adequadamente  visando  garantir
qualidade nos serviços prestados, segurança, confiança e
agilidade aos cuidados ofertados aos cidadãos no Município,
com  isso  garantido  mais  facilidade  na  recuperação  dos
mesmos, trazendo-se uma economicidade aos cofres da SEMUSA.
– DAB

A  elaboração  deste  Levantamento  se  faz  necessário  para
atender o Departamento de Atenção a Saúde de Média e Alta
Complexidade visando equipar as Unidades vinculadas a este
Departamento  tendo  em  vista  promover  e  aprimorar  a
qualidade dos serviços realizados.
Enfatizamos o risco de suspensão e descontinuação de alguns
serviços com perca na qualidade de trabalho, em virtude de
ter diversos materiais médicos hospitalares necessitando de
reposição em decorrência do seu envelhecimento. Levando-se
em conta que todos os equipamentos médico hospitalar com
uso contínuo tendem a se desgastar e sujeito a apresentar
defeitos. Desta forma, faz-se necessária a aquisição dos
materiais descritos neste Levantamento.

O  Departamento  de  Atenção  a  Saúde  de  Média  e  Alta
Complexidade entende que deve estar presente e atenta aos
cuidados de urgência e emergência bem como a estruturação
de rede de assistência e de atenção as urgências a toda sua
população. E particularmente a fará crescer neste projeto,
construindo, estruturando e aumentando a capacidade de sua
rede de serviços de urgência e emergência ampliando através
de  estudo  técnico  assistencial  a  rede  de  atenção  às
urgências, possibilitando acesso e acolhimento, assistência
resoluta  e  se  necessário  a  manutenção  do  paciente  sob
observação  amarela  ou  vermelha,  sendo  que  essa  última
possibilita  a  estabilização  do  paciente  grave  bem  como
cuidados  de  alta  complexidade,  até  seu  direcionamento
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definitivo para leito de internação em unidade fechada de
terapia intensiva. A organização da rede tem a finalidade
de  articular  e  integrar  todos  os  equipamentos  de  saúde
objetivando  ampliar  e  qualificar  o  acesso  humanizado  e
integral aos pacientes em situação de urgência aos serviços
de saúde de forma ágil e oportuna. – DMAC

As  quantidades  estimadas  foram  efetuadas  com  base  nas
necessidades de cada de setor participante. Portanto, vê-se
como impreterível a aquisição destes materiais, visando à
manutenção dos serviços administrativos desta SEMUSA.

De  outro  giro,  justifica-se  a  escolha  do  SISTEMA  DE
REGISTRO  DE  PREÇOS,  pois  ele  se  caracteriza  como  um
conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e ao fornecimento de bens
com vista a contratações eventuais, que poderão, ou não,
ocorrer. O fornecedor registrado tem, apenas, a expectativa
de direito de contratar com a Administração dentro do prazo
de validade da ata. Por isto que, diferentemente do sistema
convencional de licitação, a Administração não necessita de
contar com prévia dotação orçamentária, conforme exige o
inciso II do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
exige  declaração  do  ordenador  de  despesas  referente  à
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias.

O registro de preços visa prever adequadamente o consumo
dos materiais e, sobretudo, dispor de estoque suficiente,
bem como possibilitar que o material adquirido esteja no
prazo  de  validade  e  não  haja  desperdício  com  materiais
vencidos.

3. UNIDADES A SEREM ATENDIDAS
3.1.  Os  materiais  do  presente  termo  de  referência  atenderão  o

Departamento de Atenção Básica – DAB/SEMUSA e Departamento de Média e

Alta  Complexidade  –  DMAC/SEMUSA,  os  mesmos  se  encontram  na  Sede

Administrativa da SEMUSA. Sendo que a entrega ocorrerá conforme o item

4 deste Termo de Referência, de acordo com os quantitativos que serão

solicitados por setor mediante suas necessidades.

4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
4.1. O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da requisição.

4.2. A entrega será PARCIAL, de acordo com as quantidades solicitadas
pelo responsável de cada departamento, sendo feitas por empenhos.

4.2. Os produtos deverão ser entregues entre segunda e sexta-feira, no
horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, nos quantitativos
definidos pelas unidades requisitantes, no local e endereço definido
no subitem 4.3.

4.3. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMUSA/PHV,
localizado na Avenida Jorge Teixeira, nº 1146, Nova Porto Velho, Porto
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Velho- Rondônia, CEP: 76.820-116 – Telefone para contato: 3901-2964,
(Divisão de Saúde Bucal);

4.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
4.4.1. A conferência e o recebimento dos produtos serão acompanhados e
fiscalizados  por  servidores  designados  por  ato  do  Ordenador  de
Despesas e será efetivado, quando em conformidade com as descrições
constantes neste Termo de Referência, nos termos art. 73 da Lei nº
8.666/93,  ao  qual  competirá  acompanhar,  controlar  e  avaliar  a  sua
execução, atestar a efetividade da entrega e dirimir as dúvidas que
surgirem em seu curso;

4.4.2.  A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da  SEMUSA  e  não
exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive
perante  terceiros,  por  quaisquer  irregularidades,  e,  na  sua
ocorrência, não implica cor-responsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.

4.4.3.  Os produtos deverão ser entregues em sua embalagem original,
não sendo permitida embalagem fracionada, tais materiais deverão ser
entregue a Comissão de Recebimento de Material na Divisão de Material
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  localizado  na  Avenida
Governador Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho, Cep: 76820 -116 -
Porto Velho –RO, tel: (69) 3901-3248.

4.4.4. Os produtos deverão ser entregues separados por tamanhos, lote
e prazos de validade, com seus respectivos quantitativos impressos na
nota fiscal;

4.4.5. Os produtos deverão apresentar – dados do fabricante;

4.4.6.  Todos  produtos  deverá  apresentar  em  sua  embalagem  primária
todas as informações referentes ao produto, de acordo com a legislação
pertinente;

4.4.7.  Os  produtos  deverão  estar  isento  de  quaisquer  avarias,
inclusive  durante  o  transporte,  que  não  venha  a  comprometer  sua
estabilidade física; ficando na responsabilidade da empresa ganhadora
do certame a substituição imediata dos mesmos.

Nesse sentido, cumpre destacar o Art. 73. Executado o contrato, o seu
objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu
acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do contratado;

b)  definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada
pela  autoridade  competente,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 desta Lei;

II  –  em  se  tratando  de  compras  ou  de  locação  de
equipamentos:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação;

b)  definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e
quantidade do material e consequente aceitação.

§  1o  Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de  grande
vulto,  o  recebimento  far-se-á  mediante  termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I
deste artigo não poderá ser superior a 90(noventa) dias,
salvo  em  casos  excepcionais,  devidamente  justificados  e
previstos no edital.

§  4o  Na  hipótese  de  o  termo  circunstanciado  ou  a
verificação  a  que  se  refere  este  artigo  não  serem,
respectivamente,  lavrado  ou  procedida  dentro  dos  prazos
fixados,  reputar-se-ão  como  realizados,  desde  que
comunicados  à  Administração  nos  15  (quinze)  dias
anteriores à exaustão dos mesmos.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente
em nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprovem o fornecimento de produtos compatíveis com o
objeto do presente termo;

5.1.1.  Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e
endereço  da  emitente,  o  nome  completo  do  signatário,  bem  como
reconhecimento em cartório da assinatura aposta;

6. REGISTRO DOS PRODUTOS
6.1.Entregar junto à proposta comprovação dos registros dos produtos
ou  da  notificação  ou  da  dispensa  do  registro,  no  Ministério  da
Saúde/ANVISA, conforme disposto no Anexo I deste termo referência e em
conformidade com a legislação sanitária vigente (§ 1° do Art. 2° da
Resolução RDC n° 260/02);

6.2. O Registro Sanitário do Produto, deverá ser emitido pela ANVISA
(Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da
Saúde),  ou  de  sua  isenção  (ser  for  o  caso),  e  ainda  cópia  da
publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo
de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto,
cópia Simples;

6.3. Estando  o  registro  do  produto  vencido,  a  empresa  deverá
apresentar  documento  que  comprove  o  pedido  de  sua  revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação
do referido registro;

7. DA GARANTIA
7.1.  O  prazo  de  garantia  total  dos  produtos,  contra  defeitos  de
fabricação  deverá  ser,  no  mínimo,  de  12  (doze)  meses,  contados  a
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partir do recebimento definitivo de todos os equipamentos, quando o
fabricante  não  especificar  prazo  maior,  prevalecendo,  neste  caso  o
prazo maior;

7.2.  Os  produtos  deverão  possuir  manual  em  língua  portuguesa  e
assistência técnica nesta capital, devendo a contratada fornecer os
dados da rede credenciada autorizada, informando o nome das empresas,
endereços e telefones;

7.3. Após a entrega, durante todo o período de garantia dos produtos,
correrão  por  conta  e  risco  da  contratada  todas  as  providências
necessárias ao atendimento das solicitações de assistência técnica,
manutenção,  serviços,  reparos  ou  recondicionamento  dos  produtos
apresentadas pela Prefeitura e sempre que necessário esclarecimento
sobre  os  equipamentos,  fornecendo  toda  e  qualquer  orientação
necessária para a perfeita utilização dos mesmos;

7.4. Prestar assistência técnica no local, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da data da solicitação da Unidade por escrito,
para  os  equipamentos  durante  a  garantia;  e  havendo  necessidade  de
retirada  do  equipamento  para  conserto  e  manutenção,  a  contratada,
deverá atender em no máximo 10 (dez) dias corridos.

7.5. Os produtos eventualmente substituídos/ trocados terão o mesmo
prazo de validade /garantia fixado na proposta comercial do licitante.

8.CONDIÇÕES GERAIS
8.1. O produto ofertado pela CONTRATADA deverá, no que couber, atender
as  exigências  de  qualidade,  observados  os  padrões  e  normas
preconizados  pelos  órgãos  competentes  de  controle  de  qualidade
industrial  –  ABTN,  INMETRO,  etc;  atentando-se  o  proponente,
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8.2. A Contratada se obriga a aceitar acréscimos ou supressões nas
quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo
65,  Lei  8.666/93  e  suas  alterações,  tendo  como  base  os  preços
constantes  da  proposta,  diante  de  necessidade  comprovada  da
Administração;

8.3. Todas as comunicações relativas a este Termo de Referência serão
consideradas  como  regularmente  feitas  se  entregues  ou  enviadas  por
carta protocolada, telegrama, fax, meio eletrônico;

8.4. Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais
infrações não implicará renuncia a direitos e não pode ser entendida
como aceitação, novação ou precedente;

8.5. Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela
contratada  à  outra  empresa,  e  a  cessão  ou  transferência  total  ou
parcial do objeto licitado.

8.6. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de
preços será considerada.

9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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9.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12
(doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Mu-
nicípio.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.São obrigações da empresa contratada:

a) A proposta deverá ser apresentada em observâncias às quantidades
e descrever detalhadamente as especificações e características
técnicas  relevantes  do  produto  oferecido,  observadas  as
especificações mínimas constantes no anexo I deste documento,
como também observadas as seguintes exigências;

b) Conter  as  especificações  do  item  oferecido  de  forma  clara,
descrevendo detalhadamente as características e outros elementos
que permitam facilitar o julgamento;

c) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários
para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato;

d) Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das
atividades especificadas;

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

f) Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte
desta SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

g) Os bens deverão ser garantidos, pelo fornecedor, contra defeitos
de  fabricação,  devendo  ser  substituído  todo  exemplar  que
apresentar imperfeição não proveniente do uso;

h) Não serão recebidos os produtos cujo acondicionamento original
apresentar sinal de violação;

i) Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser
vítimas  seus  empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e
previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais, para
o exercício da atividade do objeto do contrato, ficando, ainda,
a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

j) Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer
outros que forem devidos aos seus empregados;

k) Os produtos relacionados devem conter as especificações contidas
no  Anexo  I,  deverá  constar  o  número  do  lote  e  data  de
fabricação, garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de recebimento definitivo, sem ônus
adicional para a PMPV;

l) Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em
suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa
segurança  quanto  a  sua  originalidade  e  integridade,  devendo
estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante,
protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com
indicação  do  material  contido,  volume,  data  de  fabricação,
fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor;

m) A  futura  contratada  deverá  entregar  os  objetos  dentro  das
especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se
pela troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em
parte  os  objetos  em caso  de  danificação  do  mesmo  ou  em  sua
embalagem em decorrência do transporte desde que a danificação
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na  embalagem  comprometa  o  uso  futuro  do  produto  em  questão,
independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da
SEMUSA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

n) Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção deverão
ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade
com as especificações de fabricação, uso e finalidades;

o) Fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, ou maior se assim o
for pelo fabricante, contados da data da entrega e aceitação
definitiva dos equipamentos;

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor

(es)  às  suas  dependências  para  o  fiel  cumprimento  de  suas
obrigações;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste Termo
de Referência, através de representantes designados pela SEMUSA
(Comissão de Recebimento e Comissão de Certificação);

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de
Preços;

e) Não  permitir  que  outrem  execute  objeto  do  presente  Termo  de
Referência;

f) Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais
cabíveis;

g) Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações
constantes do presente Termo de Referência, ficando a contratada
sujeita às sanções cabíveis;

h) Comunicar  à  empresa  detentora  toda  e  qualquer  ocorrência
relacionada  com  a  aquisição  do  (s)  Material  (s)  a  ser
solicitado;

i) Efetuar  o  pagamento  da  empresa  detentora  em  conformidade  ao
estabelecido no Termo de Referência;

j) Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) Material (s) entregue fora
das especificações deste Termo de Referência.

12. FORMA DE PAGAMENTO
12.1. Sem  prejuízo  dos  demais  requisitos  para  efeito  de  pagamento,
observar-se-á o seguinte:

12.1.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto deste Termo de
Referência, a SEMUSA realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da data final do período de adimplemento. O
pagamento proporcional, mediante a entrega de nota(s) fiscal(is), que
corresponderá(ão) ao valor do objeto contratado e entregue;

12.1.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas
inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e
comerciais,  materiais,  enfim  todas  as  despesas  necessárias  ao
fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Referência;

12.1.3. As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor
encarregado  de  fiscalizar  entrega  dos  materiais,  comprovando  a
execução do objeto contratado;
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12.1.4.  A  SEMUSA  poderá  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes  a  multas  ou  indenizações  devidas  pela  empresa
contratada, nos termos deste Termo de Referência;

12.1.5. Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da
declaração de regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

12.1.6.  Os  pagamentos  serão  efetuados  após  apresentação  da
fiscal/fatura,  em  até  30  (trinta)  dias  contados  da  data  de
certificação da Nota Fiscal;

12.1.8. Havendo erro na  Nota  Fiscal  ou circunstância que impeça  a
liquidação da despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento
ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nessa  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização  da  situação  ou  representação  de  documento  fiscal  não
acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

12.1.9. A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o
número e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser
feito o pagamento, via ordem bancária;

12.1.10. A SEMUSA não efetuará pagamento de título descontado ou por
meio  de  cobrança  em  banco,  bem  como  os  que  forem  negociados  com
terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

12.1.11. A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais
como nome e CNPJ da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO;

12.1.12. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores
para outras praças serão de responsabilidade da empresa contratada;

12.1.13. pagamento efetuado a empresa contratada não a isentará de
suas  responsabilidades  vinculadas  só  fornecimento  do  material,
especialmente  aquelas  relacionadas  com  a  qualidade  e  garantia  dos
produtos oferecidos;

12.1.14. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de
Garantia por Tempo de  Serviço  (FGTS),  com o Instituto Nacional  do
Seguro Social (INSS), Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN,
Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Regularidade
Fiscal e Trabalhista;

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ESTIMADO
13.1. As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo de Re-
ferência correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral
do Município para o exercício, a cargo da SEMUSA:

Programa de Trabalho:
08.31.10.301.268.1.128 – Aparelhamentos das Unidades de Saúde
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência de 
Especialidades Médicas
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Pública Municipal 
Mãe Esperança
08.31.10.302.261.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto 
Atendimentos – UPA
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08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel 
as Urgências – SAMU
Elemento de Despesa:
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos:
01.07 –  Recursos do Tesouro  – Transferência de Recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS

13.2.  Em  conformidade  com  pesquisa  e  Quadro  Comparativo  de  Preços
atestados pela Comissão de Cotação/SML (fls.1372-1460) dos autos, o
Valor Estimado da contratação é de: R$  4.769.695,60  (quatro milhões,
setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
sessenta centavos).

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações
assumidas  ou  infringir  os  preceitos  legais,  ressalvados  os  casos
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados,
aplicar-se-ão, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, sem
prejuízo  de  outras  sanções  pertinentes  à  espécie  (prescritas  pelas
Leis  nº  8.666/93,  10.520/02,  12.846/13  e  previstas  no  Edital  e/ou
contrato), as seguintes penalidades, e multa de mora diária, a ser
calculada conforme a seguinte à fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de
atraso
                                T

onde:

M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para
efeito  de  penalidades  e  sanções:  ato  de  inimigo  público,  guerra,
bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves ou quaisquer
outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
interessadas,  que  mesmo  diligentemente,  não  consiga  impedir  sua
ocorrência;

14.1.2. O valor das multas previstas no item 14.1 será descontado dos
créditos que a empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal
de  Saúde,  e  poderá  cumular  com  as  demais  sanções  administrativas,
exceto com a multa prevista no subitem 14.6.2;

14.2. Na aplicação da fórmula acima,  ocorrendo dízima na divisão dos
valores representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para
mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de
Saúde aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa contratada deverá comunicar à Secretaria Municipal de
Saúde  a  ocorrência  da  inexecução  do  ajuste  por  motivo  de  força
maior/caso  fortuito,  dentro  de  prazo  de  02  (dois)  dias  de  sua
verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em
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até  05  (cinco)  dias  contados  do  evento,  sob  pena  de  não  serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar
ou recusar os motivos alegados, dando por escrito as razões de sua
eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também,
poderá,  garantida  a  prévia  defesa  e  mediante  publicação  no  Diário
Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa, de natureza penal, compensatória das perdas e danos
sofridos pela Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1.  No  caso  de  inexecução  parcial  do  Contrato,  multa
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida;

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória
de 10% (dez por cento) sobre o Valor Global.

14.6.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02  (dois)  anos,  sendo  que  em  caso  de  inexecução  total  sem
justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo
previsto de 05 (cinco) anos;

14.6.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  sanção,  depois  do  ressarcimento  à
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº
8.666/1993.

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista neste
Termo de Referência, o depósito do valor da mesma deverá ser feito no
Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota fiscal;

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o
direito ao contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis;

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da
Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos
créditos  que  esta  possuir  com  a  SEMUSA,  e,  se  estes  não  forem
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, do ato que aplicar penalidade caberá recurso, podendo a
Administração  reconsiderar  sua  decisão  ou  nesse  prazo  encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
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15.Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I    – Quadro de Descrição e Quantitativo Geral;

ANEXO II  –Quadro  de Distribuição por Unidade de Saúde e Quadro de
distribuição por Departamento DAB (DPASS) e DMAC (DUEAH). 

Porto Velho-RO,02 de abril de 2018.

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme
delegação de competência pelo Decreto nº. 12.931 de 19/02/2013. 

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA 

Ordenador de Despesa
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇOS DE REFERÊNCIA

Item Descrição Und. Qnt.
Valor

Unitário
R$

Valor
Total

Estimado
R$

1

Aparelho Detector fetal/Sonar modelo
Mesa:  Ausculta  de  batimentos
cardíacos  fetais  por  método  de
ultra-som  com  Suporte  para
alojamento do transdutor  fixado no
gabinete;  Filtro  minimizador  de
interferência durante a utilização;
desligamento  automático  após  5
minutos  sem  uso;  Ausculta  cárdio-
fetal  a  partir  da  10ª  semana  com
alta  sensibilidade  para  ausculta
coletiva;  Botão  Liga/Desliga  com
controle  de  volume  digital  (alto/
baixo);  Botão  com  regulagem  de
tonalidade; Frequência no mínimo 2,2
mhz.; Saída para fone de ouvido para
ausculta individual ou  gravador de
sons;  Autofalante  embutido  de  no
mínimo 1,2 W.; alimentação elétrica
selecionável em 110 ou 220 volts e
bateria de no mínimo 9v com duração
aproximadamente no mínimo 06 (seis)
horas; Acessórios inclusos: Um tubo
com  100gr  de  Gel,  fone  de  ouvido
para ausculta individual, 02 (duas)
bateria no mínimo 9v e um Carregador
de  Bateria  compatível.  Incluso
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

UNI 203 892,15 181.106,45

2 Aparelho Detector fetal/Sonar modelo
portátil:  Ausculta  de  batimentos
cardíacos  fetais  por  método  de
ultra-som  com  Suporte  para
alojamento do transdutor  fixado no
gabinete;  Filtro  minimizador  de
interferência durante a utilização;
desligamento  automático  após  5
minutos  sem  uso;  Ausculta  cárdio-
fetal  a  partir  da  10ª  semana  com
alta  sensibilidade  para  ausculta
coletiva;  Botão  Liga/Desliga  com
controle  de  volume  digital  (alto/
baixo);  Botão  com  regulagem  de
tonalidade; Frequência no mínimo 2,2
mhz.; Saída para fone de ouvido para
ausculta individual ou  gravador de

UNI 100 952,09 95.209,00
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sons;  Autofalante  embutido  de  no
mínimo 1,2 W.;  alimentação bateria
de  no  mínimo  9v  com  duração
aproximadamente no mínimo 06 (seis)
horas; Acessórios inclusos: Um tubo
com  100gr  de  Gel,  fone  de  ouvido
para ausculta individual, 02 (duas)
bateria no mínimo 9v e um Carregador
de  Bateria  compatível. Incluso
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

3

Armário  vitrine  com  2  portas  –
armação  em  aço  perfilado  22,22  x
3mm. Laterais e 2 portas em vidro
3mm,  fechadura  tipo  Yale  e  quatro
prateleiras  em  cristal  4mm.
Tratamento  antiferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática
pó  com  resina  epoxi-poliester  e
polimerizado  em  estufa.  Dimensões
mínimas:  0,65C  x  0,40P  x  1,65mA.
Montado e com vidro. Incluso manual
na  língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

UNI 100 982,50 98.250,00

4 Aspirador  de  Secreção  Portátil:
Aspira  líquido  e  secreção;  Fácil
limpeza  e  higienização;  Portátil;
silencioso;  econômico  e  de  fácil
manuseio;  Sem  necessidade  de
manutenção  e  lubrificantes;  Uso
clínico, odontológico, veterinário e
cirúrgico;  Voltagem  funciona  com
bateria  e  eletricidade,  energia
bivolt 127/220 volts e bateria de no
mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa),
com  bateria  é  ideal  para  uso  em
ambulâncias  e  locais  sem  energia
elétrica tipo as áreas ribeirinhas;
Frequência no mínimo 60 Hz; Potência
no  mínimo  160VA;  Capacidade  do
Recipiente  no  mínimo  1300  ml;
Comprimento do Cabo  de alimentação
no  mínimo  1,2  m;  itens  inclusos:
Possui  vacuômetro;  Filtro  anti-
bactérias;    Válvula automática de
nivel;  ; 01 Unidade de Aspiração;
01 Tubo de sucção de silicone de 2m

UNI 68 509,23 34.627,64
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de comprimento;  01 Recipiente; 01
Filtro  de  micropartículas;   01
Mangueira para conexão com o filtro;
01  Cinta  de  travamento  do
recipiente;  01 Cabo de força;  01
Cabo  adaptador  veicular  (12V)  3
metros  de  comprimento;   01  Cânula
para  aspiração  descartável;   02
Velcros  fixados  na  bolsa
externamente; 01 Carga  de bateria;
01 Bolsa para transporte; manual na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

5 Autoclave  Câmaras  de  esterilização
em  aço  inoxidável  –  Operação
automática – Capacidade mínima de 30
litros –  Dispensa  o  uso  de  água
destilada  –  Sistema  patenteado  de
aromatização  do  material
esterilizado – Desaceleração para a
retirada do ar do interior da câmara
de esterilização – Eficiente secagem
do material – Exclusivo sistema de
porta dupla em aço inox laminados.
Oferece  maior  resistência  e
segurança  –  Gabinete  em  aço
reforçado, com pintura eletrostática
externa e internamente  – Guarnição
de vedação da tampa em silicone de
alta  resistência  –  Todos  os
equipamentos são testados na fábrica
– Fácil instalação: não necessita de
tubulação para drenagem de água ou
tomada elétrica especial – Tela de
projeção ht 69 polegadas formato 4:3
(140x105)  –  Tecido  Matt  White
(acetinado branco com verso preto) –
Tamanho da Tela de Projeções (LxA):
140 x 105 (69) – Formato de vídeo
4:3  –  Tela  retrátil  –  Estojo  em
alumínio disponível na cor Branca –
Bordas pretas nas laterais e área de
ajuste (tarja preta) para regulagem
de altura com 30 ou 40cm. – Sistema
de parada Multiponto – Ganho de 1.1
na reflexão de  leitura transmitida
para o publico – Visibilidade de 50º
(ângulo do eixo central da tela no
qual  a  imagem  projetada  é  mais
brilhante  para  o  público)  –
Construção  sólida  –  Suporte  para
parede – A superfície da tela pode
ser  lavada  com  água  e  sabão  –

UNI 100 8.516,67 851.667,00
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Resistente a umidade – Reflexão de
leitura  transmitida  para  os
expectadores com fator 1.1, voltagem
127/220 bi volt. Incluir manual na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

6

Balança  antropométrica  adulto:
capacidade de peso 150 Kg, frações
de 100 gramas, escala antropométrica
de aproximadamente 2m, graduação de
0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha
antiderrapante; Altura
aproximadamente  de  1,35  m,
Plataforma aproximadamente de 380 x
290  mm;  Coluna  em  tubo  de  aço,
escala de pesagem sobre dois braços;
Régua em aço cromado; Acabamento com
pintura  sintética  na  cor  branco,
após  prévio  tratamento  anti-
ferrugin;  Pés  reguláveis  de
borracha;  balança  mecânica.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

UNI 100 1.483,16 148.316,00

7 Balança  Digital  Portátil, com  as
seguintes  características:
plataforma fabricada em abs, ou aço-
carbono  ou  alumínio  ou  plástico
resistente,  construído  em  material
resistente  a  impacto,  exemplo  não
aceitaremos  em  hipótese  alguma,
materiais  com  plataforma  em  vidro
temperado; piso antiderrapante e pés
em  poliuretano;  Unidade  de  medida
quilos e libras;  material do visor
cristal líquido;  memória no mínimo
10  usuários;  não  deve  incluir
bioimpedanciometria,  para  não
excluir  a  tomada  de  medidas  de
gestantes  e  portadores  de
marcapasso; capacidade de peso de no
mínimo  150kg  e graduação de  100g;
alimentação bateria  de  no  mínimo
3v(inclusa)  e  outra  carga  de
reserva;  dimensões da  balança
largura  aproximada  32,00cm,  altura
aproximada  5,00cm,  profundidade
aproximada  32cm  e  peso  no  Máximo
2kg; desligamento  automático  após

UNI 750 298,00 223.500,00

62                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

inatividade  de  uso;  Indicador  de
bateria fraca e sobre peso; função
de tara zero automático;  alça para
transporte  em  material  resistente;
seu  design  é  moderno  e  elegante
podendo ser facilmente transportada
em mochilas;  itens  incluso: manual
de instruções em  língua português,
02  (duas)  carga  de  baterias  uma
inclusa  e  outra  de  reserva,  bolsa
com alça exclusivo para proteção e
transporte. É  indispensável  que  o
produto apresente certificação pelo
IPEM/INMETRO (Instituto de  Pesos e
Medidas/  Instituto  Nacional  de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial). Garantia de no mínimo 1
(um)  ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica  em
Porto Velho – RO.

8

Balança  pediátrica  digital:
Fabricada  exclusivamente  para
pesagem  de  crianças  menores  de  2
anos  de  idade.  Construída  em
material  resistente  e  de  fácil
higienização.  Mostrador  (display)
digital com indicadores de peso com
no  mínimo,  5  dígitos.  Função  da
tecla TARA (zero) no painel frontal.
Capacidade de pesagem de, no mínimo,
15 kg. Graduação (precisão) de, no
máximo, 5 g. Deve possuir prato em
forma de concha para garantir maior
segurança  e  conforto  à  criança.
Prato  deve  ser  de  material
resistente, higienizável e atóxica.
Pés  reguláveis,  revestidos  de
material  antiderrapante.  Chave
seletora de tensão de 110/220 V. É
indispensável  que  o  produto
apresente  certificação  pelo
IPEM/INMETRO (Instituto de  Pesos e
Medidas/  Instituto  Nacional  de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial). Equipamento acompanhado
de estojo exclusivo para proteção e
transporte.  Equipamento  acompanhado
de manual de instrução em português.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

UNI 100 985.27 98.527,00

9 Balança  Pediátrica  Mecânica.
Fabricada  exclusivamente  para
pesagem  de  crianças  menores  de  2
anos.  Construída  em  material

UNI 50 609,66 30.483,00
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resistente e de fácil higienização.
Capacidade de pesagem de no mínimo,
15  kg.  Graduação  (precisão)  de
pesagem  de,  no  máximo  10g.  Deve
possuir  prato  em  forma  de  concha
para  garantir  maior  segurança  e
conforto a criança. Prato deve ser
de  material  polipropileno,
higienizável e atóxica; fabricada em
estrutura em chapa de aço-carbono;
acabamento em tinta PU branco; régua
graduada em latão cromado; cursor em
aço  inoxidável;  Pés  reguláveis,
revestidos  de  material  borracha
sintética;

10

Balde com Pedal: construído em tubo
de aço esmaltado, com balde em aço
inox com capacidade para 20 litros,
tampa  com  acionamento  através  do
pedal.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1 (um) ano em Porto Velho – RO.

UNI 100 182,82 18.282,00

11

Banco  Giratório  Com  Rodízios
Estrutura  tubular  em  aço;  Assento
estofado  revestido  em  courvim;
Altura regulável através  de rosca;
Pés  protegidos  por  ponteiras
plásticas;  Acabamento  com  pintura
eletrostática  a  pó;  -Dimensões
aproximadas: 0,30m largura  x 0,50m
altura  min.  x  0,70m  altura  Max.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano em
Porto Velho – RO.

UNI 100 298,98 29.898,00

12

Biombo  triplo  com  rodízio:
construído  em  tubo  redondo  de  no
mínimo  22,22  mm  com  parede  de  no
mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces,
com lonita na cor branco; Tratamento
antiferruginoso,  acabamento  em
pintura  pó  com  resina  expoxi-
poliester e polimerizado em estufa.
Pés com rodízios de no mínimo 50 mm.
Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m
(CXL).  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1 (um) ano em Porto Velho – RO.

UNI 100 599,31 59.931,00

13 Cadeira Básica Para Coleta De Sangue
com  apoio  de  braço  totalmente
regulável, com assento  estofada em
espuma  injetada  revestida  em
courvim, com espessura de no mínimo
6 cm, acabamento em PVC na cor azul.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.

UNI 123 808,35 99.427,05
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Garantia de no mínimo 1 (um) ano em
Porto Velho – RO.

14

Cadeira  De  Rodas  Dobrável:
constituída  de  rodas  dianteiras
pequenas  giratórias  e  traseiras
grandes com freio. Assento e encosto
em  couvin  na  cor  preta.  Modelo
dobrável, esmaltada, braços fixos e
apóia  os  pés  estofados,  medidas
largura do assento mínimo de 40cm em
couvin na cor preta, largura total
62  cm. Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1  (um)  ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica  em
Porto Velho – RO.

UNI 90 1.257,24 113.151,60

15

Cadeira  Tipo  Caixa Cadeira  com
assento e encosto em compensado 12
mm ou PU injetado econômica 35mm de
espessura  ou  executiva  45mm,
revestido em courvin,  mecanismo de
encosto  VH  ou  Back  System,
reguláveis, flange em aço reforçado,
coluna  a  gás,  base  metálica
revestida com capa plástica, ou base
check  out.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1 (um) ano em Porto Velho – RO.

UNI 188 332,11 62.436,68

16

Carro de curativo: Totalmente inox
quadrado  de  aço  inox  de
aproximadamente  20x20x1,20mm.  Tampo
e prateleira em chapa de aço inox
0,75mm  com  grade  em  toda  volta.
Suporte para balde e bacia. Rodizios
de 50mm. Acompanha balde e bacia de
inox.  Dimensões  aproximadas  0,75cm
comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt.
Incluir manual na língua portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

UNI 100 1.192,32 119.232,00

17 Compressor  de  Ar  Nebulizador:
produzindo ar comprimido totalmente
isento de óleo e impurezas, na cor
branca,  com  04  (quatro)  saídas  no
mínimo,  terminais  de  saída
individual, com válvulas que permita
trabalhar  individual  ou
simultaneamente  sem  afetar  o
funcionamento da outra saída, motor
no  mínimo  1/5  hp,  isento  de

UNI 100 1.640,67 164.067,00
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lubrificação, fluxo de ar livre no
mínimo  45  litros  por  minutos,
compressão  máxima  80  libras,
voltagem  bi  volts  (110/220),  alça
para transporte, acompanha no mínimo
04  (quatro)  kits  de  nebulização:
composto  de  máscaras  anatômicas,
copos  e  mangueiras  de  conexões),
incluso  carrinho  acoplado  com
rodízios para facilitar locomoção do
aparelho.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1  (um)  ano,  válida  para  todos  os
componentes,  englobando  peças  e
serviços  e  assistência  técnica  em
Porto Velho – RO.

18

Contêiner para lixo hospitalar: para
acondicionamento  de  resíduos
hospitalares  infectante;  na  cor
branco;  fabricado  em  material
polietileno  de  alta  densidade;
capacidade  para  no  mínimo  400
litros;  tampa  sobreposta  e  com
travamento;  com  dreno;
quadrado/retangular;  04  rodas  de
borracha macia para melhor locomoção
sendo  02  com  trava  de  segurança;
contendo identificação conforme ABNT
NBR  7500  substância  infectante
(Figura  A.16  –  Subclasse  6.2);
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano em
Porto Velho – RO.

UNI 50 1.258,52 62.926,00

19

Escadinha  com  02  degraus  inox
estrutura  em  tubo  Quadrado  de  aço
inox   20  x  20  x  1,2mm.  Piso
revestido em borracha antiderrapante
e proteção de aço em toda volta. Pés
com  ponteiras.  dimensões
aproximadas:  0,40  x  0,35  x  0,40cm
(CXLXA).  Incluir  manual  na  língua
portuguesa.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1 (um) ano em Porto Velho – RO.

UNI 188 392,60 73.808,80

20 Estufa Para Secagem E Esterilização:
material de chapa de aço com pintura
epóxi.  Resistência  de  aquecimento.
Isolação térmica com manta de lã de
vidro com 6 cm de espessura. Porta
com  isolação  tipo  almofada  e  com
fecho  magnético  que  permite  fácil
manuseio de abertura. Contendo saída
de vapores e encaixe para termômetro
em  sua  parte  superior.  Indicador
digital de tempo e temperatura por

UNI 50 5.250,00 262.500,00
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seu display. Indicador de ciclo de
aquecimento,  esterilização  e  aviso
de término com alarme sonoro. Painel
frontal do tipo membrana que permita
a  seleção  de  sua  programação.
Bivolt.  Faixa  de  temperatura
aproximadamente  de  50  a  250°C.
Capacidade de 150 litros.  Incluir
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

21

Foco  clínico:  com  lâmpada  de  luz
fria branco em led no mínimo 80.000
a  100.000  lumens;  Características:
corpo  do  foco  de  metal  esmaltada,
suporte flexível (haste flexível) em
aço  cromado  com  possibilidade  de
ajustes  em  todas  as  posições
angulares  desejadas  e  tendo
regulagem  de  altura  aproximado  de
1,00m a 1,40m.com base de alumínio
cromado, pedestal (base) em aço com
pintura eletrostática na cor branco,
a  partir  de  04  (quatro)  rodízios,
sendo  as  rodas  com  diâmetro
aproximado  2” (50,8  mm)  para
transporte  do  equipamento; Cabo
elétrico  com  dupla  isolação  e
comprimento  mínimo  de  3  (três)
metros  tendo  pino  tripolar  –
aterrado.  Plugue  e  interruptor
elétrico (liga/desliga) no corpo do
foco  de  luz.  Fonte  de  tensão  na
entrada (voltagem universal): bivolt
110  /220  volts;  Incluir  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO

UNI 200 1.209,33 241.866,00

22 Lanterna  clínica  feita  em  aço
escovado  com  ajuste  de  foco  e
proteção  na  lâmpada,  botão  liga  e
desliga, funcionando com duas pilhas
pequenas  AA  1,5V  cada.  Incluir
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e

UNI 450 58,93 26.518,50
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assistência técnica em Porto Velho –
RO.

23

Lixeira  com  Pedal  Retangular:
construído  em  plástico,  com
capacidade  mínima  de  50  litros,
tampa  com  acionamento  através  do
pedal.  Apresentar  registro  no
Ministério da Saúde ou na ANVISA ou
a sua isenção. Garantia de no mínimo
1 (um) ano em Porto Velho – RO.

UNI 260 150,95 39.247,00

24

Lixeira  hospitalar  carrinho:
construído  em  polietileno  de  alta
densidade; com capacidade   mínima
de 120 litros; tampa com acionamento
através do pedal metálico; Possui 2
rodas  de  borracha  maciça  de  no
mínimo  200  mm  com  travamento,
facilitando o manuseio e diminuindo
o nível de ruídos no atrito com o
solo;  na  cor  branco;  contendo
identificação conforme ABNT NBR 7500
substância infectante (Figura A.16 –
Subclasse 6.2); Apresentar registro
no Ministério da Saúde ou na ANVISA
ou  a  sua  isenção.  Garantia  de  no
mínimo 1 (um) ano em Porto Velho –
RO.

UNI 350 297,31 104.058,50

25

Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox,
altura mínima regulável 0,90 a 1,25
cm.  Haste  cromada,  armação  tubo
quadrado.  30x30.  Rodízios  de  2.
Pintura  Epoxi.  Incluir  manual  na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no  mínimo  1  (um)  ano em Porto
Velho – RO.

UNI 100 563,66 56.366,00

26

Mesa  Clínica  Divã:  para  repouso,
exames e massagem, estrutura tubular
1  1/4mm  reforçado  tratamento
antiferruginoso, Pés protegidos por
ponteiras plásticas; Acabamento com
pintura  eletrostática  epóxi,  leite
acolchoado e revestido em courvim,
dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por
0,80  de  altura,  com  cabeceira
regulável (móvel), Incluir manual na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

UNI 350 777,90 272.296,50

27 Mesa  Ginecológica: leito  estofado
revestido em courvin,  estrutura em
tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com
cabeceira  regulável  através  de

UNI 100 2.074,50 207.450,00
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cremalheira, equipada com um par de
porta-coxas e alumínio  polido, pés
com  ponteiras.  Dimensões  mínimas
1,90  x  0,60  x  0,80  cm. Incluir
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

28

Negatoscópio  radiográfico  de  1
corpo, tipo parede,  construído com
chapa  de  aço  tratado  e  pintado,
parte  frontal  em  acrílico
translúcido  branco  leitoso,
iluminação através de 02 lâmpadas de
15w,  acionamento  por  reatores
eletrônicos  de  alto  fator  de
potência, alimentação 110v ou 220v,
dimensões  externas  mínimas:
380x100x485mm;  -  dimensões  mínimas
da  área  de  leitura:  360x410mm
garantia mínima de 12 meses.

UNI 50 424,06 21.203,00

29

Negatoscópio  radiográfico  de  2
corpos, tipo parede, construído com
chapa  de  aço  tratado  e  pintado,
parte  frontal  em  acrílico
translúcido  branco  leitoso,
iluminação através de 02 lâmpadas de
15w por corpo, alimentação 110v ou
220v,  acionamento  por  reatores
eletrônicos  de  alto  fator  de
potência,  dimensões  externas
mínimas: 730x100x485mm. - dimensões
aproximadas  área  de  leitura:
710x410mm.  Garantia  mínima  de  12
meses.

UNI 69 823,98 56.854,62

30 Oftalmoscópio  com  Otoscópio:
Otoscópio  com  5  espéculos
permanentes  e  estojo.  Engate  com
sistema de rosca, cabo em metal com
capa  anti-derrapante  para  melhor
empunhadura  com  regulagem  de
intensidade  de  luz.  Capa  anti-
derrapante para melhor empunhadura,
cabeçote em metal nobre cromado. 5
espéculos  de  diferentes  medidas.
Acondicionado  em  bolsa  própria  de
courvin.  Funcionamento  com  duas
pilhas médias (não inclusa). Incluir
manual  na  língua  portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e

UNI 150 1.493,64 224.046,00
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assistência técnica em Porto Velho –
RO.

31

Porta Soro:  regulável com rodízios,
base em quadripé de ferro fundido,
coluna em tubo,  tamanho aproximado
25,4 x 1,2mm haste cromada com 02
ganchos e altura regulável, pés com
rodízios de 50mm. Incluir manual na
língua  portuguesa.  Apresentar
registro no Ministério da Saúde ou
na ANVISA ou a sua isenção. Garantia
de no mínimo 1 (um) ano, válida para
todos  os  componentes,  englobando
peças  e  serviços  e  assistência
técnica em Porto Velho – RO.

UNI 100 358,06 35.806,00

32

Torpedo de oxigênio: – Completo com
acessórios,  cilindro  de  oxigênio
portátil,  Carrinho  para  transporte
do cilindro, válvula reguladora com
fluxômetro  e  manômetro,  conjunto
para  umidificação,  pintado  na  cor
verde,  capacidade  de  1(um)  metro.
Incluir manual na língua portuguesa.
Apresentar registro no Ministério da
Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção.
Garantia de no mínimo 1 (um) ano,
válida  para  todos  os  componentes,
englobando  peças  e  serviços  e
assistência técnica em Porto Velho –
RO.

UNI 100 1.150,00 115.000,00

33 Estação  de  Trabalho  com  Gaveteiro
para  Separação  de  Medicamentos  e
Materiais  para  Trabalho  Sentado –
Montagem  totalmente  modular  com
dimensões normalizadas, nas medidas
aproximadas de A 730mm x L 1610mm x
P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais
em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada
com dimensões normalizadas. Tampo em
aglomerado  BP  18  mm  de  espessura
revestido em fórmica, com bordas em
PVC 2 mm com acabamento arredondado;
Gaveteiro  com  duas  gavetas  com
altura  de  100mm  em  chapa  aço  SAE
1010 fosfatizado, com puxadores em
nylon  injetado  sob  pressão  e
corrediça. Travessa de reforço e Pés
em chapa de aço laminada a frio SAE
1010,  com  dimensões  normalizadas;
Pés  niveladores  em  chapa  aço  SAE
1010 zincado branco; Chapas de aço
deverá  passar  por  um  processo  de
tratamento superficial, constituído
de  uma  base  nanotecnológica  com
tratamento  protetivo  composto  de
flúor-zircônio  (ecologicamente
correto). Pintura eletrostática a pó
a  base  de  resina  poliéster  com

UNI 8 13.259,67 106.077,36
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espessura média de 80 microns e grau
de  aderência  GR0,  conforme  DIN
53151, com tempo de exposição de 12
minutos a 200°C, na cor Cinza Claro
RAL  7035.  O  proponente  deverá
apresentar os seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada  do
ato  que  isenta  o  produto  de
registro/ cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de
exposição  de  500  horas  à  névoa
salina, para peças confeccionadas em
aço.

34 Estação  de  Trabalho  com  Bins  para
Materiais e Medicamentos – Montagem
totalmente  modular  com  dimensões
normalizadas, nas medidas A 1700 x L
1610 x  P  450mm  (+/  - 5%); Perfis
estruturais em chapa de aço SAE 1010
fosfatizada  com  dimensões
normalizadas;  07  Prateleiras  em
chapa  de  aço  laminada  a  frio  SAE
1010,  com  espessura  de  1mm  para
colocação  das  caixinhas,  com
dimensões  normalizadas,  totalmente
desmontáveis  com  regulagem  de
altura, com fundo vazado; 24 Caixas
medindo aproximadamente A 60mm x L
67mm  x  P  320mm,  em  policarbonato
injetado  sob  pressão  na  cor  Cinza
Claro com sistema de identificação
em  2  faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla  modularidade
de  divisórias,  configuração  de  8
divisões  por  caixa.  12  Caixas
medindo aproximadamente A 60mm x L
132mm  x  P  320mm,  em  policarbonato
injetado  sob  pressão  na  cor  Cinza
Claro com sistema de identificação
em  2  faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla  modularidade
de  divisórias,  configuração  de  8
divisões  por  caixa.  24  Caixas
medindo aproximadamente  A 100mm x L
132mm  x  P  320mm,  em  policarbonato
injetado  sob  pressão  na  cor  Cinza
Claro com sistema de identificação
em  2  faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla  modularidade
de  divisórias,  configuração  de  5
divisões  por  caixa.  18  Caixas
medindo aproximadamente A 100mm x L
267mm  x  P  320mm,  em  policarbonato
injetado  sob  pressão  na  cor  Cinza
Claro com sistema de identificação
em  2  faces  e  canais  internos  que
possibilita  uma  ampla  modularidade
de  divisórias  configuração  de  5

UNI 10 14.756,67 147.566,70
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divisões por caixa. 04 Rodízios de
100mm de diâmetro, com capacidade de
carga  de  70Kg  cada,  totalmente
inoxidáveis,  com  garfo  e  aro  em
nylon 6 injetado sob pressão e banda
de rodagem em poliuretano com dureza
90  shore  “A”,  resistentes  a
hipoclorito  de  sódio,  sendo  2  com
trava de fácil acionamento e 2 sem
trava;  Chapa  de  aço  deverá  passar
por  um  processo  de  tratamento
superficial, constituído de uma base
nanotecnológica  com  tratamento
protetivo composto de flúor-zirconio
(ecologicamente  correto).  Pintura
eletrostática a pó a base de resina
poliéster com espessura média de 80
microns  e  grau  de  aderência  GR0,
conforme  DIN  53151,  com  tempo  de
exposição de 12 minutos a 200°C, na
cor  Cinza  Claro  RAL  7035.  O
proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada  do
ato  que  isenta  o  produto  de
registro/ cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de
exposição  de  500  horas  à  nevoa
salina, para peças confeccionadas em
aço;
-  Teste  de  Dureza  dos  rodízios
atestando capacidade de carga de no
mínimo 70 Kg.

35 Carro  para  parada  cardio
respiratória/ emergência –  Montagem
totalmente  modular  com  dimensões
normalizadas, nas medidas A1230mm x
L 556mm x P 570mm (+/- 5%)
Perfis em alumínio extrudado
,  com  dimensões  normalizadas  e
canais  para  utilização  de  porcas
molas deslizantes.
Fechamentos  com  design  para
acoplamento  de  perfis  em  alumínio
com dimensões normalizadas; em chapa
de aço laminada a frio SAE 1010 com
espessura de 0,6mm
Bandejas  fixas  com  design  para
acoplamento  de  perfis  em  alumínio
com  dimensões  normalizadas;  com
laterais  em  alumínio  injetado  sob
pressão com dimensões fixas, perfis
frontal  e  traseiro  em  alumínio
extrudado e chapa de aço laminada a
frio SAE 1010 com espessura de 1mm;
puxador traseiro na bandeja superior
em alumínio extrudado com capacidade
de carga de 40 Kg.

UNI 20 6.228,93 124.578,60
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3 Gavetas de 147mm com design para
acoplamento  de  perfis  em  alumínio
com dimensões normalizadas; em chapa
de aço laminada a frio SAE 1010 com
espessura  de  0,6mm,  com   laterais
internas em alumínio extrudado, com
capacidade  de  carga  de  20  Kg  por
gaveta, puxador em nylon 6 injetado
sob pressão; com trilho telescópico
com 450mm de profundidade.
16  divisórias  para  medicação  em
polyestireno  no  processo  de  vacun
form na 1ª gaveta na cor Branca.
Compartimento  inferior  com  tampa
escamoteável  90º  em  chapa  de  aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura  de  0,6mm  com  puxador  em
nylon 6 injetado.
Sistema  de  Lacre  Único  para  as  3
gavetas e Compartimento Inferior com
tampa escamoteável.
Suporte de oxigênio em chapa de aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura  de  2mm  com  velcro  para
fixação do cilindro
Suporte para desfibrilador, monitor,
cardioversor  em   chapa  de  aço
laminada  a  frio  SAE  1010  com
espessura de 2mm
Suporte de soro em liga de aluminio
com  acabamento  superficial
anodizado,  ajuste  de  regulagem  de
altura  sem  a  utilização  de
parafusos, com ganchos em nylon 6
Tábua  de  massagem  cardíaca  em
acrílico com espessura de 6 mm e com
calha de tomadas com cabo de 3m, em
chapa  de  aço  laminada  a  frio  SAE
1010  com  espessura  de  1mm,  com
interruptor e com filtro de linha.
04  Rodízios  de  100mm  de  diâmetro,
com  capacidade  de  carga  de  70kg
cada,  com  garfo  em  zama,  aro  em
nylon 6 injetado sob pressão e banda
de rodagem em poliuretano com dureza
90 shore "A", 2 com trava e 2 sem
trava.
Chapa  de  aço,  perfis  e  chapas  de
aluminio   deverão  passar  por  um
processo de tratamento superficial,
constituído  de  uma  base
nanotecnológica  com  tratamento
protetivo composto de flúor-zirconio
(ecologicamente correto)
Pintura eletrostática a pó a base de
resina poliéster com espessura média
de 80 microns e grau de aderência
GR0, conforme DIN 53151, com tempo
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de exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035.
O  proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
- Apresentar Registro na Anvisa;
- Teste de Salt Spray, com tempo de
exposição  de  500  horas  à  nevoa
salina, para peças confeccionadas em
aço e alumínio.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios  atestando
capacidade de carga de no mínimo 70
Kg.

36

Carrinho Auxiliar em Polímero para
procedimentos – Descritivo técnico:
Estrutura  em  polímero  de  alta
densidade e com perfis em alumínio
Leve e de fácil manobra
Com 3 prateleiras em polímero
Com proteção antimicrobiana que não
permite  a  proliferação  de
microorganismos,  o  surgimento  de
odor mantendo superfícies limpas por
mais tempo.
Possibilidade de ser re-configurado
Estrutura  de  perfís  em  aço
galvanizado
Componentes resistentes à corrosão
04  Rodízios  com  fácil
manobrabilidade
Dimensões  Aproximadas:  A845mm  x  L
711mm x P 457mm (+/- 5%).
O  proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada  do
ato  que  isenta  o  produto  de
registro/ cadastro junto à Anvisa.

UNI 20 623,00 12.460,00

37 Mesa  Auxiliar  pequena  em  Inox  –
Montagem  totalmente  modular  com
dimensões  normalizadas,  isento  de
soldas,  rebarbas  e  arestas
cortantes, para a perfeita assepsia,
nas medidas A 1000mm x L 610mm x P
410mm (+/- 5%).
Estrutura  em  tubo  redondo  de  aço
inox diâmetro ¾, com cantoneiras de
montagem em poliamida.
03  Bandejas  em  chapa  de  aço  inox
escovado.
Chapa inox com espessura de 1mm, com
dobras  rebatidas,  formando  arestas
arredondadas, de fácil assepsia sem
causar ferimentos nos usuários.
Pára choque nos 4 cantos do carrinho
em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com
capacidade  de  carga  de  60kg,
totalmente inoxidáveis, com garfo e

UNI 70 641,33 44.893,10
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aro em nylon 6 injetado sob pressão
e  banda  de  rodagem  em  poliuretano
com dureza 90 shore “A”, totalmente
inoxidáveis,  resistentes  a
hipoclorito  de  sódio,  sendo  2  com
trava de fácil acionamento e 2 sem
trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
O  proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada  do
ato  que  isenta  o  produto  de
registro/ cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de
exposição  de  500  horas  à  nevoa
salina, para peças confeccionadas em
inox.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios  atestando
capacidade de carga de no mínimo 60
Kg.

38

Suporte de soro em Inox –  Montagem
totalmente  modular  com  dimensões
normalizadas
Estrutura  em  tubo  redondo  de  aço
inox,  com  diâmetros  de  17,16mm  o
tubo superior e 1’’ o tubo inferior
Pés  em  alumínio  5  com  acabamento
superficial anodizado
Ajuste  de  regulagem  de  altura
através de manípulo, com 04 ganchos
em nylon 6 injetado, com capacidade
de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.
Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm
(+/- 5%)
Base em nylon 6 injetado sob pressão
com sistema  antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro com
garfo e aro em nylon 6 e banda de
rodagem  em  poliamida,  sendo  3  sem
trava  e  2  com  trava  de  fácil
acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões  Aproximadas:  base  com
diâmetro  de  550mm,  gancheira  com
diâmetro  de  235mm,  Regulagem  de
altura de 1800 a 2600mm.
O  proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
- Apresentar Registro na Anvisa.

UNI 150 382,41 57.362,50

39 Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem
totalmente  modular  com  dimensões
normalizadas, nas medidas de A 800mm
x L470mm x P420mm (+/- 5%)
Perfis estruturais, tampo e bandeja
superior em chapa de aço laminada a
frio SAE 1010 fosfatizada
01 gaveta A97mm de altura em chapa

UNI 100 487,00 48.700,00

75                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

de  aço  laminada  a  frio  SAE  1010
fosfatizada.
01 prateleira interna fixa em chapa
de  aço  laminada  a  frio  SAE1010
fosfatizada
Porta  em  chapa  de  aço  laminada  a
frio  SAE  1010  fosfatizada,  com
fecho, chave e imã, com puxador em
nylon 6  injetado sob pressão.
04 Rodízios de 75 mm de diâmetro,
totalmente inoxidáveis, com garfo em
nylon  e  banda  de  rodagem  em
poliuretano, sendo 2 sem trava e 2
com  trava  de  fácil  acionamento,
resistentes a hipoclorito de sódio.
A chapa de aço deverá passar por um
processo de tratamento superficial,
constituído  de  uma  base
nanotecnológica  com  tratamento
protetivo composto de flúor-zirconio
(ecologicamente correto).
Pintura eletrostática a pó a base de
resina poliéster com espessura média
de 80 microns e grau de aderência
GR0, conforme DIN 53151, com tempo
de exposição de 12 minutos a 200°C,
na cor Cinza Claro RAL 7035.
O  proponente  deverá  apresentar  os
seguintes documentos:
-  Apresentar  cópia  autenticada  do
ato  que  isenta  o  produto  de
registro/ cadastro junto à Anvisa.
- Teste de Salt Spray, com tempo de
exposição  de  500  horas  à  nevoa
salina, para peças confeccionadas em
aço.
-  Apresentar  Teste  de  Dureza/
Compressão  dos  rodízios  atestando
capacidade  de  carga  de  no  mínimo
60Kg.

Total........................................... R$ 4.769.695,60
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ANEXO III 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPARTAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DAB DMAC
QUANTIDADE 

TOTAL

1 Aparelho Detector Fetal – Mesa 138 65 203

2
Aparelho  Detector  Fetal  –  Por-
tátil

100 0 100

3 Armário Vitrine 100 0 100

4 Aspirador de secreção 68 0 68

5 Autoclave 30 litros 100 0 100

6 Balança Adulto: 100 0 100

7 Balança Digital 750 0 750

8 Balança Pediátrica digital 100 0 100

9 Balança Pediátrica Mecânica 50 0 50

10 Balde com Pedal 100 0 100

11 Banco Giratório 100 0 100

12 Biombo triplo 100 0 100

13 Cadeira Para Coleta De Sangue 100 23 123

14 Cadeira De Rodas Dobrável: 50 40 90

15 Cadeira Tipo Caixa 188 0 188

16 Carro de curativo: 100 0 100

17 Compressor de Ar Nebulizador: 100 0 100

18 Contêiner para lixo 50 0 50

19 Escadinha com 02 degraus inox 188 0 188

20 Estufa de secagem esterilização 50 0 50

21 Foco Clínico: 100 100 200
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22 Lanterna clínica 250 200 450

23 Lixeira com Pedal Retangular: 260 0 260

24 Lixeira hospitalar carrinho 50 300 350

25 Mesa Auxiliar Mayo 100 0 100

26 Mesa Clínica Divã: 150 200 350

27 Mesa Ginecológica: 100 0 100

28 Negatoscópio mamográfico 01 corpo 50 0 50

29 Negatoscópio mamográfico 02 corpo 69 0 69

30 Oftalmoscópio com Otoscópio: 100 50 150

31 Porta Soro: 100 0 100

32 Torpedo de oxigênio: 100 0 100

33
Estação de Trabalho com Gaveteiro
para Separação de Medicamentos e
Materiais para Trabalho Sentado

0 8 8

34
Estação de trabalho fechada para
medicamentos controlados

0 20 20

35
Módulo para Farmácia em Aço com
Cestos  e  Bandejas  em  ABS,  para
materiais e medicamentos

0 100 100

36
Estação de Trabalho com Bins para
Materiais e Medicamentos

0 10 10

37

Módulo para Farmácia em MDP com
10  Gavetas  com  Sistema  de
Divisórias, para armazenamento de
medicamentos

0 10 10

38
Carro  para  parada  cardio
respiratória/ emergência

0 20 20

39 Carro para medicação 0 20 20

40
Hamper Fechado em Alumínio e Inox
para Roupa Suja

0 100 100

41
Armário para Guarda de Materiais,
Medicamentos e Equipamentos

0 50 50

78                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

42
Carrinho  Auxiliar  em  Polímero
para procedimentos

0 20 20

43

Carro em Aço Inox para Transporte
de  Material  Esterilizado,  nas
medidas  A1180mm  x  L  1000mm  x  P
620mm  –  com  2  bandejas
intermediárias

0 20 20

44

Carro em Aço Inox para Transporte
de  Material  Contaminado,  nas
medidas A 1180mm x L 1000mm x P
620mm  com  2  bandejas
intermediárias

0 20 20

45 Mesa Auxiliar pequena em Inox 0 70 70

46
Carro  para  Dispensação  de
Medicamentos  em  Dose  Unitária
Individualizada

0 5 5

47 Carrinho de Medicação Anestésica 0 8 8

48 Mesa Auxiliar tipo Mayo 0 55 55

49 Carro para bisturi eletrônico 0 8 8

50 Suporte de soro em Inox 0 150 150

51 Mesa Auxiliar Beira Leito 0 100 100
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
subitem 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 049/2018, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.
049/2018  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n. 049/2018, por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico n. 049/2018 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  do  Pregão
Eletrônico n. 049/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico  n.  049/2018  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  049/2018  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  do  Pregão  Eletrônico  n.  049/2018  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  049/2018  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura Municipal de Porto Velho antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
__________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º
___________, por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara
sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  não  existe  fato
superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de
Pregão Eletrônico nº 049/2018, que não possuímos em nosso quadro de
pessoal  empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos em  trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14
(quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
participação na licitação  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018, declaramos
que a empresa (RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ..............................,
está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os
trâmites processuais da licitação, no sentido de antecipar informações
a  respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  ou  Pregoeiro
designado,  a  comprovação  dos  dados  aqui  inseridos,  sob  pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha
livre vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018
DO PREGÃO Nº 049/2018

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e dezoito, o
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  CNPJ  05.903.125/0001-45,  com  sede  à  Rua
Praça  João  Nicolleti,  Nº  826  -  Centro  -  nesta  capital,  neste  ato
representada  pelo  Superintendente  Municipal  de  Licitações,
_______________________, RG. _______ SSP/RO, CPF. ___________________,
ÓRGÃO  GERENCIADOR,  e  de  outro  as
empresas:___________________________________CONTRATADA,  firmam   a
presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO,  conforme  decisão  exarada  no
processo  08.00396/2016 e homologada à fl. ....,referente o Pregão nº
049/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, visando atender as necessidades da Administração Direta e
Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de
Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os
Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto nº 13.707 de 21
de novembro de 2014 e alterações, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE, conforme  descrições  e  preços
constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 049/2018, para Registro
de Preços nº 030/2018.

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de
até 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial
do Município, em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será
obrigada a adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira
exclusivamente  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso  ou  indenização  de  qualquer  espécie  às  empresas,  sendo,
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda,
cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente
previstas, garantidos à empresa, neste caso, o contraditório e ampla
defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.  Poderá  utilizar-se  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  (carona)
qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  que  não  tenha
participação no certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador
e anuência da detentora, desde que devidamente comprovada a vantagem
e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
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na Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006
e 13.707 de 21 de novembro de 2014 e suas alterações.

3.2. Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,  anteriormente
assumidas;

3.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  o
subitem 3.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.

3.3.1. O Quantitativo decorrente  das  adesões  à Ata de Registro  de
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo quantitativo de
cada  item  registrado  na  Ata  de  Registro  de  Preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do número de
órgãos não participantes que aderirem;

3.4. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar o MATERIAL ora
registrado dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1.  Os  preços  registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços  são
inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os
casos  excepcionais  que  permitam  o  procedimento  de  reequilíbrio,
conforme  os  artigos  35  e  36  do  Decreto  nº  13.707/2014,  sempre
obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2.  Compete  ao  Órgão  Gerenciador,  na  ocorrência  de  fato  que
justifique  a  redução  ou  a  majoração  do  preço  dos  materiais
registrados,  promover  as  necessárias  negociações  junto  aos
fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão
gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à
redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o
seu  preço  aos  limites  encontrados  e  compatíveis  aos  de  mercado,
devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor
detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado,
devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a
convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

85                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender aos
demais fornecedores registrados na Ata, não tendo, qualquer deles
reduzido  o  preço do  bem ou  serviço  ao patamar  compatível com  o
mercado,  caberá  ao  órgão  participante  providenciar  a  contratação
desejada por meio de outro certame licitatório regular.

6. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1.  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços
registrados  no  SRP,  de  forma  a  comprometer  o  fornecimento,  pelo
Detentor  da  Ata,  nas  condições  inicialmente  acordadas,  dever-se-á
obedecer ao seguinte procedimento:

6.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,
respeitados os prazos definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014,
um  requerimento  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  de  preços
devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às
obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do
material no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais
antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão
gerenciador;

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e
demais atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da
majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso
V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma
Comissão  de  Renegociação  designada  por  ato  administrativo  da
Superintendente  Municipal  de  Gestão  dos  Gastos  Públicos,  a  qual
caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a
submissão  do  procedimento  à  Procuradoria-geral  do  Município  e  a
Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos
materiais enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio
de Preços, sob pena  de  aplicação  das sanções estabelecidas no  ato
convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido,
por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro
requerido, deverá ser providenciada a  publicação da alteração da Ata
de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para fins de
validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão
a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8.  No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio
Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da
Ata  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de  penalidade,  mediante
decisão fundamentada;

6.9. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador
providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a
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ordem  classificatória,  para  fins  de  renegociação  dos  preços
registrados.

7. INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1.  É  vedado  o  recebimento  de  materiais  que  possuam  marca  ou
características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e
na  proposta,  bem  como  descaracterize,  de  qualquer  forma,  o  objeto
licitado.

8. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços,
do edital ou das leis aplicáveis ao caso;

II. Não assinar o futuro contrato ou retirar a Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

III. Restar, frustrada a renegociação de preços, seja por majoração
ou redução;

IV.  Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do
art. 26 do Decreto Municipal n° 13.707/2014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2.  O  cancelamento  do  Registro  deverá  ser  formalizado  pelo  Órgão
Gerenciador,  mediante  decisão  fundamentada,  ressalvada,  em  qualquer
caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

8.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante
requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de
preço  na  ocorrência  de  fato  superveniente,  decorrentes  de  caso
fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução
contratual;

8.4.  Conforme  recomende  a  situação,  poderá  o  Órgão  Gerenciador
realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da
ocorrência  do  fato  alegado  pelo  fornecedor  como  ensejador  da
solicitação de cancelamento;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade
após a publicação no Diário Oficial do Município, sendo, desta forma,
vedada a interrupção no fornecimento dos materiais cuja requisição,
empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

9. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos
preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as
Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2.  O  fornecedor  poderá  ser  convocado  a  firmar  as  contratações
decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

87                                                            SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Fone: 69 3901-3069/editais.sml@gmail.com



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

contar  do  dia  seguinte  ao  recebimento  da  convocação  expedida  pelo
Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a
receber  a  nota  de  empenho,  a  Administração  convocará  a  Empresa
classificada em segundo lugar, para efetuar a entrega dos materiais e
assim  por  diante,  podendo  ser  registradas  tantas  Empresas  quantas
necessárias  para  que,  em  função  das  propostas,  seja  atingida  a
quantidade  total  estimada  para  o  item,  aplicando  às  faltosas  as
penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4.  Excepcionalmente,  a  critério  do  órgão  gerenciador,  quando  a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas
estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho
superior,  devidamente,  justificado  e  comprovado  a  vantagem,  e  as
ofertas  sejam  em  valor  inferior  ao  máximo  admitido,  poderão  ser
registrados outros preços.

9.5. Os  materiais, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de
Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

9.6. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obri-
gada quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega
for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 

9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do MATERIAL
entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de
Preços, a Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10
(dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão
da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade
Competente.

10. PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas
no item 12 do Termo de Referência, Anexo II do Edital.

11. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1. O  prazo,  o fornecimento  dos  materiais e  suas  condições  de
entrega e recebimento obedecerão às disposições contidas no item 4 do
Termo de Referência, Anexo II do Edital.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

12.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as resultantes
da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes, bem como,
às previstas nos  itens 10 e 11 do Termo de Referência, Anexo II do
Edital.

13. CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES

13.1.  No  anexo  VII-A  deste  instrumento  consta(m)  a(s)  empresa(s)
componente(s) do cadastro reserva para item(ns) desta ARP (art. 14,
§1º do Decreto Municipal nº 13.707/2014).
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na
aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  e  dos  ajustes  dela
decorrentes;

14.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 13.707/2014,
publicado no DOM n°4.856 de 24/11/2014 e suas alterações, Lei Federal
nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e
do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos
casos omissos;

14.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais,
o anexo do Edital de Licitação 049/2018, SRP 030/2018 e a proposta da
Contratada.

14.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica  eleito  o  foro  do  Município  de  Porto  Velho  para  dirimir  as
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2018

_______________________________
Superintendente 

____________________________________
Pregoeiro

_____________________________
Empresa Contratada do Preço Registrado

(Futura Contratada)
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ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº. 030/2018/PMPV/SML 
PROCESSO Nº. 08.00396/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2018 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Em obediência ao disposto no  Art. 14,§ 1º do Decreto Municipal nº
13.707/2014, segue,  abaixo,  relação  dos  licitantes  que  aderiram  ao
cadastro de reserva para a ARP supramencionada, consistente no aceite
em atender o(s) item(ns) a seguir indicados, com preços iguais aos do
licitante  vencedor,  consoantes  registrados  neste  instrumento  e  na
proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da anuência
incluída na Ata de realização da sessão pública do pregão.

Item
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE
ADERIU AO CADASTRO RESERVA

DESTE CERTAME

ORD.
CLASSIFICADO
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ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA,  DE
UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos ___dias do mês de ___do ano de dois mil e ______,
o  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua
Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro, neste ato
representado  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  representada  pelo
Sr.________________________, brasileiro, ______, portador da cédula de
identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede
na__________,  nº________,  Bairro_______,  nesta  Capital,  neste  ato
legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)______________,  brasileiro
(a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na
execução  contratual,  tudo  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  em
especial a Lei nº 8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº _________, nos termos
do  Parecer nº___/SPACC/PGM/2018, devidamente autorizado nos autos do
Processo  Administrativo  nº  08.00396/2016,  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE, conforme  especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  do
Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte
indissociável:

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00396/2016, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário
e Irreajustável.

2.2.  Os  valores  unitários  serão  aqueles  ofertados  na  proposta  de
preços da contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).
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4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal ou a Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada
pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despe-
sas devidamente liquidada, observando-se ainda, o cumprimento integral
das disposições contidas no termo de referência, anexo II do edital;

4.2. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA efetuará o pagamento em
até 30 (trinta) dias contados da data da liquidação da despesa;

4.3.  A Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, acompanhado da
Nota  Fiscal/Fatura,  as  Certidões  que  demonstrem  a  sua  regularidade
fiscal;

4.4.  Por ocasião do pagamento, a SEMUSA, verificarão se a contratada
mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou
seja, a comprovação de se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal e o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho (certidão ne-
gativa);

4.5.  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde
que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por
base a data do  adimplemento  da  obrigação até o efetivo  pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365 I=    6/100

      365
I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência,
nos termos da legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este contrato  ficará  limitado  à  vigência  de  créditos
orçamentários referentes ao exercício financeiro da sua assinatura,
conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

7.  CLÁUSULA  SÉTIMA  –    PRAZO,  LOCAL  DE  ENTREGA  E  CONDIÇÕES  DE
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

7.1. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA 

7.1.1. O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da requisição.
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7.1.2.  A  entrega  será  PARCIAL,  de  acordo  com  as  quantidades
solicitadas pelo responsável de cada departamento, sendo feitas por
empenhos.

7.1.3. Os produtos deverão ser entregues entre segunda e sexta-feira,
no  horário  das 08:00h  às  12:00h  e  das  14:00h  às  17:00h,  nos
quantitativos  definidos  pelas  unidades  requisitantes,  no  local  e
endereço definido no subitem 7.1.4

7.1.4.  Os  produtos  deverão  ser  entregues  no  Almoxarifado  da
SEMUSA/PHV, localizado na Avenida Jorge Teixeira, nº 1146, Nova Porto
Velho, Porto Velho- Rondônia, CEP: 76.820-116 – Telefone para contato:
3901-2964,(Divisão de Saúde Bucal);

7.2. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
7.2.1. A conferência e o recebimento dos produtos serão acompanhados e
fiscalizados  por  servidores  designados  por  ato  do  Ordenador  de
Despesas e será efetivado, quando em conformidade com as descrições
constantes neste Termo de Referência, nos termos art. 73 da Lei nº
8.666/93,  ao  qual  competirá  acompanhar,  controlar  e  avaliar  a  sua
execução, atestar a efetividade da entrega e dirimir as dúvidas que
surgirem em seu curso;

7.2.2.  A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da  SEMUSA  e  não
exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive
perante  terceiros,  por  quaisquer  irregularidades,  e,  na  sua
ocorrência, não implica cor-responsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.

7.2.3.  Os produtos deverão ser entregues em sua embalagem original,
não sendo permitida embalagem fracionada, tais materiais deverão ser
entregue a Comissão de Recebimento de Material na Divisão de Material
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  localizado  na  Avenida
Governador Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho Cep: 76820 -116 -
Porto Velho –RO, tel: (69) 3901-3248.

7.2.4. Os produtos deverão ser entregues separados por tamanhos, lote
e prazos de validade, com seus respectivos quantitativos impressos na
nota fiscal;

7.2.5. Os produtos deverão apresentar – dados do fabricante;

7.2.6.  Todos  produtos  deverá  apresentar  em  sua  embalagem  primária
todas as informações referentes ao produto, de acordo com a legislação
pertinente;

7.2.7.  Os  produtos  deverão  estar  isento  de  quaisquer  avarias,
inclusive  durante  o  transporte,  que  não  venha  a  comprometer  sua
estabilidade física; ficando na responsabilidade da empresa ganhadora
do certame a substituição imediata dos mesmos.

Nesse sentido, cumpre destacar o Art. 73. Executado o contrato, o seu
objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu
acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo
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circunstanciado,  assinado  pelas  partes  em  até  15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b)  definitivamente,  por  servidor  ou  comissão
designada  pela  autoridade  competente,  mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após
o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta
Lei;

II – em se tratando de compras ou de locação de
equipamentos:

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

b) definitivamente, após a verificação da qualidade
e quantidade do material e consequente aceitação.

§  1o  Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de
grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§  2o  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não
exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e
segurança  da  obra  ou  do  serviço,  nem  ético-
profissional  pela  perfeita  execução  do  contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso
I  deste  artigo  não  poderá  ser  superior  a
90(noventa)  dias,  salvo  em  casos  excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a
verificação a que se refere este artigo não serem,
respectivamente,  lavrado  ou  procedida  dentro  dos
prazos  fixados,  reputar-se-ão  como  realizados,
desde  que  comunicados  à  Administração  nos  15
(quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS

8.1. As despesas decorrentes desta contratação, correrão à conta dos
recursos  específicos  consignados  no  orçamento  da  Prefeitura  do
Município de Porto Velho,  que  tem  como Fonte de Recursos,  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa:

Programa de Trabalho:
08.31.10.301.268.1.128 – Aparelhamentos das Unidades de Saúde
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência de 
Especialidades Médicas
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Pública Municipal 
Mãe Esperança
08.31.10.302.261.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto 
Atendimentos – UPA
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08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel 
as Urgências – SAMU

Elemento de Despesa:
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos:
01.07 –  Recursos do Tesouro  – Transferência de Recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.São obrigações da empresa contratada:

a) A proposta deverá ser apresentada em observâncias às quantidades
e descrever detalhadamente as especificações e características
técnicas  relevantes  do  produto  oferecido,  observadas  as
especificações mínimas constantes no anexo I deste documento,
como também observadas as seguintes exigências;

b) Conter  as  especificações  do  item  oferecido  de  forma  clara,
descrevendo detalhadamente as características e outros elementos
que permitam facilitar o julgamento;

c) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários
para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato;

d) Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das
atividades especificadas;

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

f) Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte
desta SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

g) Os bens deverão ser garantidos, pelo fornecedor, contra defeitos
de  fabricação,  devendo  ser  substituído  todo  exemplar  que
apresentar imperfeição não proveniente do uso;

h) Não serão recebidos os produtos cujo acondicionamento original
apresentar sinal de violação;

i) Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser
vítimas  seus  empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e
previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais, para
o exercício da atividade do objeto do contrato, ficando, ainda,
a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

j) Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer
outros que forem devidos aos seus empregados;

k) Os produtos relacionados devem conter as especificações contidas
no  Anexo  I,  deverá  constar  o  número  do  lote  e  data  de
fabricação, garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de recebimento definitivo, sem ônus
adicional para a PMPV;

l) Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em
suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa
segurança  quanto  a  sua  originalidade  e  integridade,  devendo
estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante,
protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com
indicação  do  material  contido,  volume,  data  de  fabricação,
fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor;
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m) A  futura  contratada  deverá  entregar  os  objetos  dentro  das
especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se
pela troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em
parte  os  objetos  em caso  de  danificação  do  mesmo  ou  em  sua
embalagem em decorrência do transporte desde que a danificação
na  embalagem  comprometa  o  uso  futuro  do  produto  em  questão,
independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da
SEMUSA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos;

n) Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção deverão
ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade
com as especificações de fabricação, uso e finalidades;

o) Fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano, ou maior se assim o
for pelo fabricante, contados da data da entrega e aceitação
definitiva dos equipamentos;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Permitir  o  acesso  dos  empregados  do(s)  licitante(s)  vencedor
(es)  às  suas  dependências  para  o  fiel  cumprimento  de  suas
obrigações;

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

c) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto deste Termo
de Referência, através de representantes designados pela SEMUSA
(Comissão de Recebimento e Comissão de Certificação);

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de
Preços;

e) Não  permitir  que  outrem  execute  objeto  do  presente  Termo  de
Referência;

f) Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais
cabíveis;

g) Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações
constantes do presente Termo de Referência, ficando a contratada
sujeita às sanções cabíveis;

h) Comunicar  à  empresa  detentora  toda  e  qualquer  ocorrência
relacionada  com  a  aquisição  do  (s)  Material  (s)  a  ser
solicitado;

i) Efetuar  o  pagamento  da  empresa  detentora  em  conformidade  ao
estabelecido no Termo de Referência;

j) Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) Material (s) entregue fora
das especificações deste Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações
assumidas  ou  infringir  os  preceitos  legais,  ressalvados  os  casos
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados,
aplicar-se-ão, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, sem
prejuízo  de  outras  sanções  pertinentes  à  espécie  (prescritas  pelas
Leis  nº  8.666/93,  10.520/02,  12.846/13  e  previstas  no  Edital  e/ou
contrato), as seguintes penalidades, e multa de mora diária, a ser
calculada conforme a seguinte à fórmula:

                               V
M =    R$ 0,20 x -------- x dias de
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atraso
                                T

onde:

M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

11.1.1. Entende-se por hipótese de força maior e caso fortuito, para
efeito  de  penalidades  e  sanções:  ato  de  inimigo  público,  guerra,
bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves ou quaisquer
outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
interessadas,  que  mesmo  diligentemente,  não  consiga  impedir  sua
ocorrência;

11.1.2. O valor das multas previstas no item 11.1 será descontado dos
créditos que a empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal
de  Saúde,  e  poderá  cumular  com  as  demais  sanções  administrativas,
exceto com a multa prevista no subitem 11.6.2;

11.2. Na aplicação da fórmula acima, ocorrendo dízima na divisão dos
valores representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para
mais;

11.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de
Saúde aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

11.4. A empresa contratada deverá comunicar à Secretaria Municipal de
Saúde  a  ocorrência  da  inexecução  do  ajuste  por  motivo  de  força
maior/caso  fortuito,  dentro  de  prazo  de  02  (dois)  dias  de  sua
verificação e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em
até  05  (cinco)  dias  contados  do  evento,  sob  pena  de  não  serem
considerados os motivos alegados;

11.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar
ou recusar os motivos alegados, dando por escrito as razões de sua
eventual aceitação ou recusa;

11.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também,
poderá,  garantida  a  prévia  defesa  e  mediante  publicação  no  Diário
Oficial do Município, aplicar as seguintes penalidades:

11.6.1. Advertência por escrito;

11.6.2. Multa, de natureza penal, compensatória das perdas e danos
sofridos pela Administração, que será aplicada da seguinte forma:

11.6.2.1.  No  caso  de  inexecução  parcial  do  Contrato,  multa
compensatória de  10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida;

11.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória
de 10% (dez por cento) sobre o Valor Global.

11.6.3.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02  (dois)  anos,  sendo  que  em  caso  de  inexecução  total  sem
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justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo
previsto de 05 (cinco) anos;

11.6.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  sanção,  depois  do  ressarcimento  à
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº
8.666/1993.

11.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista neste
Termo de Referência, o depósito do valor da mesma deverá ser feito no
Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota fiscal;

11.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o
direito ao contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis;

11.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da
Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos
créditos  que  esta  possuir  com  a  SEMUSA,  e,  se  estes  não  forem
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

11.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, do ato que aplicar penalidade caberá recurso, podendo a
Administração  reconsiderar  sua  decisão  ou  nesse  prazo  encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações
estabelecidas  no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para
a entrega dos materiais, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para
a rescisão deste contrato:

a)  O  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  inclusive  o
atraso em relação aos prazos estabelecidos;

b)  O  atraso  injustificado  na  entrega  dos  materiais,  objeto  deste
contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência
civil;

d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

e)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
Contratada;
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f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução
deste contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu
todo ou em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que
conveniente para a Administração Municipal.

12.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta
cláusula  não  afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei
8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRERROGATIVAS

13.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato,
desde  que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os
direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial,
total  ou  na  ocorrência  dos  fatos  elencados  no  art.  78  da  Lei  nº
8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente por acordo entre as partes,
desde que conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO

14.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº____ às fls.__, e à proposta da CONTRATADA,
fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1.  O  presente  contrato  não  poderá  ser  objeto  de  cessão  ou
transferência no todo ou em parte.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

16.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº
8.666/93 e alterações, posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de
fato  não  contemplado  no  presente  contrato,  estas  serão  dirimidas
segundo  os  princípios  jurídicos,  aplicáveis  a  situação  fática
existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da
prevalência do interesse público.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – HABILITAÇÃO

17.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a
habilitaram no certame, até o total cumprimento deste contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
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18.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para
dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D.
O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato,
que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas
testemunhas  que  também  os  assinam,  dele  sendo  extraídas  as  cópias
necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2018

_____________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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