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Prezados(as) Senhores(as):  

 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura e as 

interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 
Termo de Recebimento do Edital pela Internet para o fac-símile (87) 3880-1156 ou e-mail: 
<cpl.granito@gmail.com>. 
 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação 
direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, 
ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa 
Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 
 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
Pregoeiro 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PELA INTERNET 
Processo Licitatório nº 001/2018 – Pregão Presencial nº 001/2018 

 
OBJETO: Aquisição DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A 
PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) conforme descrição, 
características, prazos e demais obrigações e informações constantes do ANEXO I. 
 
NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE:                           FAC-SÍMILE:                               
E-MAIL: 
Recebemos, da Prefeitura Municipal de Granito nesta data, cópia do Edital da licitação acima 
identificada. 
 
_____________________,____ de _____________ de 2018. 
 
 
_______________________________________ 
NOME  
ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAC-SÍMILE E OU EMAIL 

CARIMBO IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
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Pregão Presencial n.º 001/2018 
Regido pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,observando os dispositivos da 

Lei Complementar n°123, de 14 de Janeiro de 2006 e alterações LC 147/2014 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA 
FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA 
SENHORIA DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 

PREGÃOPRESENCIAL 
Sessão Publica para recebimento das Propostas e da Documentação de Habilitação 

Data: 09/02/2018 Horário: 9h00 

Local: Prefeitura Municipal de Granito -Sala da CPL 
Rua:Av Jose Saraiva Xavier, 90-Centro–Granito/PE Telefone:(87)3880-1156 
Fax:(87)3880-1172-Administração 
Site:www.granito.pe.gov.br 
Email:cpl.granito@gmail.com 

 
             EDITAL DE Pregão Presencial n.º 001/2018 - Processo Licitatório n.º 001/2018 
 

1–PREÂMBULO 
1.1 –O MUNICÍPIODEGRANITO, através de seu PREGOEIRO FRANCISCO DUARTE GABRIEL, designado 
pela Portarian° 002/2018, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR  ITEM, conforme descrito neste edital e 
seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Constitui objeto da presente 
licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A 
PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITAL DE PEQUENO 
PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
 
1.2–Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e 
seus Anexos, deverão ser entregues ao Pregoeiro até às 9h00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2018 na 
Comissão Permanente de Licitação, sito á Av Jose Saraiva Xavier, 90, nesta cidade de GRANITO-PE. 
1.3–Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Procuração; 
b) ANEXO II - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) ANEXO III- Termo de Referência; 
d) ANEXO IV - Minuta do Contrato; 

       e) ANEXO V - Declaração, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos 
 f) ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preço 
 g) ANEXO VII- Modelo de Declaração Fato Impeditivo  
 h) ANEXO VII – Modelo da Ordem de Fornecimento 

http://www.granito.pe.gov.br/
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Processo Licitatório nº 001/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

 
O Município de Granito, Estado de Pernambuco, através da sua Comissão de PREGÃO, que será 
integralmente conduzida pela PREGOEIRO assessorado por sua equipe de apoio, designada pela 
Portaria nº 002/2018, torna público para conhecimento dos interessados de acordo com a 
legislação em vigor, que se encontra aberta à licitação, na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 001/2018, do tipo “menor preço por Item”, objetivando a Aquisição 
DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A 
FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) conforme descrição, características, prazos 
e demais obrigações e informações constantes do ANEXO I, na forma abaixo. 
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
I - Termo de Referência; 
II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
III - Declaração de cumprimento das condições de habilitação para Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte; 
IV - Minuta de Contrato. 
 
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 09 de Fevereiro de 2018, 
às 9h00 (nove horas), na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na sede da 
Prefeitura Municipal de Granito, sito na Rua Jose Miranda, 901, centro, Granito (PE). 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Pregão consiste na Aquisição DE EQUIPAMENTO MATERIAL 
PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 
(FNS) conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes do ANEXO I, com entrega imediata, conforme especificações 
constantes do Anexo I deste edital. 
 
2.DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A 
FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS). 

[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A 
FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS). 

[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame 
serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária, exercício de 2018 Lei Municipal 
371/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017,conforme dotação a seguir: 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 301 5002 1076 0000 AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA OPSF 
10 301 5002 1008 0000 AQUIS. MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP P/ O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. 

Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
b) Como condição prévia ao exame da documentação de credenciamento do licitante, o 

Pregoeiro exigirá apresentação comprovação de eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros, que deverão estar impresso: 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

e) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 

f) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
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de condição de participação. 
 
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
b) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 
c) Deixar de apresentar o Certificado de Registro de Fornecedores - CRF emitido pela CPL, com 
antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas do julgamento, junto do credenciamento; 
d) deixar de encaminhar o comprovante de retirada do edital até do dia anterior ao certame. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1 Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público ou 
particular, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para “firmar declaração 
de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
PROCESSO LICITATÓRIO 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018”. Referido instrumento de 
procuração deverá vir acompanhado de qualquer documento, dentre os indicados na letra “a” 
acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Não será aceito procuração 
genéricas, ficando neste caso impossibilitado no que diz respeito ao item 5.3. 
 
5.1.1- apresentar juntamente com o credenciamento, sob pena de desclassificação, o 
comprovante TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL que encaminhou a Equipe de pregão, com 
24 horas de antecedência a data do certame.  
 
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, devendo o 
mesmo identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
5.3 Os licitantes interessados em participar do certame que não apresentar nenhum dos 
documentos referidos no item 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como 
única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 01). 
 
5.4 Todos os documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora dos 
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
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6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
6.1 Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá 
apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado 
previsto na lei complementar nº 123/2006, a seguinte documentação (fora dos envelopes): 

a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, 
conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/2007. (Art. 8º - A comprovação da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade 
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial). 

b) Ou a apresentação em conjunto da seguinte documentação: 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;  
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
Impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 e LC 147/2014.  
II – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC 147/2014). 
 
IV – Nas contratações publicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, 
federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo a inovação tecnológica, conforme Art. 47 da Lei Complementar 147/2014 
e que este processo trata-se de exclusivamente para participação de ME e EPP. 
 
V- Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão justificadamente 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas de pequeno porte 
nos itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), por item. Estes 
benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo 
este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item 
do pregão superior ao melhor preço. 

 
6.2 Toda a documentação relacionada no item 6.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida pela 
Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário 
Oficial do dia 22/05/2007. 
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6.3 Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006 e LC 147/2014, deverão ser apresentados fora dos envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 
  
7.1 O licitantedeverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO IIdeste Edital (declaração de 
cumprimento das condições de habilitação) ou, para o caso do licitante ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o estabelecido no ANEXO III deste Edital. 
 
7.2 Referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 05 poderá elaborar a 
referida declaração no início da sessão. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 
8.2  A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone/fax; 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item 
deverá atender ao disposto no Anexo I (Especificações Técnicas), informando a marca e/ou 
fabricante e a respectiva quantidade de cada item ofertado, aos quais ficará vinculada.  
d) Preço unitário por item, em real, expresso em algarismo e por extenso; 
e) Preço total por item, em real, expresso em algarismo e por extenso, entendido como sendo o 
produto do preço unitário pela quantidade solicitada (preço de uma unidade de um 
determinado item multiplicado pela quantidade solicitada desse item = preço total do item); 
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 
g) nos itens que trata-se de equipamentos hospitalares devem ser apresentado juntamente da 
proposta, catálogo e ou manual do equipamento, juntamente com registro do equipamento na 
ANVISA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 
 
8.3 Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o valor 
ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo e o valor 
por extenso, o valor por extenso. 
 
8.4 Os preços são fixos e irreajustáveis. 
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8.5 Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com 
embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros 
custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que 
tais encargos sejam discriminados em separado. 
 
8.6 Para fins de agilização dos trabalhos do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio, solicita-se de 
cada participante deste certame que apresente dentro do seu envelope de proposta de preços, 
em conjunto com a sua proposta de preços impressa e devidamente datada e 
assinada, um CD-ROM contendo o arquivo da aludida proposta, no formato Word ou Excel. 
 
8.7 A proposta de preços constante do CD-ROM apresentado não substitui sob hipótese alguma 
a proposta impressa e apresentada tal como disposto no item 8.1 deste edital. 
 
8.8 A falta de apresentação do CD-ROM disposto nos itens 8.6 e 8.7 deste edital, por si só, não 
acarretará a desclassificação do licitante. 
 
8.9 Prevalecerá, em casos de divergência entre a proposta de preços impressa e a proposta 
contida no CD-ROM, a proposta de preços impressa. 
 
8.10 O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 
imprensa oficial e as cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
 
9.2 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. 
 
9.3 Para habilitação, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
9.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.3.1.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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9.3.1.02.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se  
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
9.3.1.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 
9.3.1.04. Copia do CPF e RG dos sócios e seus respectivos representantes 
9.3.1.05. Alvará de funcionamento 
 
9.3.2 RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  
 
9.3.2.01.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 
IN/SRF/200/02. 
9.3.2.02.Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos de Tributos e 
Certidão quando a Divida Ativa da União), Certidão Negativa de Débito - CND- emitida pelo 
INSS. 
9.3.2.03.Certidão Negativa de Regularidade Estadual  
9.3.2.04. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
9.3.2.05.Certidão de Regularidade de Situação - CRS - relativo ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
9.3.2.06. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 
consolidação das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, em 
cumprimento á Lei 12.440/2011 e á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
9.3.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA / TECNICA 
 
9.3.3.1- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro 
de um prazo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 
habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 
constante no documento; 
9.3.3.2- Comprovação de aptidão para fornecimento compatível em características com o objeto 
da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de fornecimento 
anterior, DO ITEM NA QUAL O LICITANTE FOR CONCORRER, com firma reconhecida, 
acompanhada de nota fiscal, ambos devidamente autenticados, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação. 
 
 
9.3.4 RELATIVOS À DECLARAÇÕES 
 
9.3.4.01. Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel 
timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal, Anexo III deste Edital. 
 
9.3.4.02. Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme 
Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
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9.4 Todos os documentos exigidos no item 9.3 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
9.5 Os documentos referenciados no item 9.3.1.01 a 9.3.1.03, não precisarão constar do 
envelope “Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão, 
desde que estejam em atendimento ao item 9.1 deste edital. 
 
9.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 
9.7 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC 147/2014). 
 
9.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.7, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 
do certame, observando a exclusividade para ME e EPP. 
 
10.2 Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
 
10.3 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 
(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
10.4 O(A) Pregoeiro(a) examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor 
preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 
motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 
10.5 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a 
reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 
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10.6 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 
por Item. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquele; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na letra anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes; 
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
 
10.7 O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 
em ordem decrescente de valor. 
 
10.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observados os critérios de redução mínima a serem estipulados 
durante o transcorrer da fase de lances pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. O(A) Pregoeiro(a) fará, então, a classificação das 
propostas dos licitantes que efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.10 Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de direito de 
preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma dos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, adotando-se os procedimentos 
a seguir delineados. 

a) Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão 
justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 
(oitenta mil reais), por item. Estes benefícios também estabelece a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo este percentual sobre as 
propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item do pregão superior 
ao melhor preço. 

 
10.10.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme estabelecido na Lei Complementar 
147/2014, quanto ao empate ficto. 
 
10.10.2 Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo 
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este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item 
do pregão superior ao melhor preço. 
 
10.10.3 Verificado o empate na forma do item 10.10.2, a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até 
então de menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
10.10.4 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
 
10.10.5 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do item 10.10.3 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 10.10.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
 
10.10.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.10.2 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
10.10.7 Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos 
nos subitens 10.10.3 e 10.10.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente de menor preço. 
 
10.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. 
 
10.12 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 
 
10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
10.14 A verificação da habilitação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a). 
10.14.01 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 
 
10.14.02 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, a comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira e declaraçoes; 
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10.14.03 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
 
10.14.04 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que 
seja formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 
(vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
 
10.15 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do item. 
 
10.16 Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor do item. 
 
11.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 02 (dois) dias 
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento. 
 
11.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 A adjudicação será feita por Item. 
 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
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12.1 O objeto deste Pregão deverá ser entregue na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICÍPIO DE GRANITO (PE), na sala do Setor competente, no prazo máximo de no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento, por parte do contratado, de cada 
competente ordem de fornecimento expedida pela própria Prefeitura. 
a) A empresa que se sagrar vencedora do certame deverá apresentar ao município, antes da 
entrega dos produtos, declaração do plano de logística (localização, transporte, pessoal), como 
irá cumprir com os prazos de entrega conforme item 2.1, devidamente assinada e reconhecida 
em cartório, sob pena de aplicação das penas prevista no item 14. 
 
12.2 Cada requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Administração, terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile 
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h. 
 
12.3 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado 
Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor 
competente do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi 
cumprido de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser 
lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na 
forma do disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.4 Após a entrega do bem será emitida nota fiscais separadas para cada objeto licitado, 
conforme a secretaria especifica e programas distintos. 
 
12.5 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
12.6 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de 
uso/consumo. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que 
ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o 
uso/consumo. 
 
12.7 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante 
do objeto. 
 
12.7.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias 
para adequação do fornecimento. 
 
12.8 A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade com 
as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em 
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conformidade com as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar o 
objeto nessas condições. 
 
12.9 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão 
às custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1 Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente 
atestada pelo Setor competente deverão ser efetuados até o sexagésimo dia após o 
encerramento do mês em que houver o fornecimento. O recibo comprovante da entrega deverá 
ser encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de empenho ao setor 
competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por 
dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 
 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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IV - 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 penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 
 
14.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
14.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
14.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, o Município poderá convocar, para 
substituir o licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção 
de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 
habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 
 
15.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.3 O resultado do presente certame será divulgado no átrio da Prefeitura. 
 15.4 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio (sala da Comissão 
Permanente de Licitação), localizada na sede da Prefeitura do Município. 
 
15.5 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
 
15.6 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
15.7 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
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15.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
15.9 O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentadas na licitação. 
  
15.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Granito, Estado de Pernambuco. 
 
15.11 O Edital poderá ser adquirido, sem ônus, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Granito (PE), local onde serão prestados todos os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando o(a) Pregoeiro(a) e a 
Equipe de Apoio disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal, e ou no site: granito.pe.gov.br. 
 

Granito (PE), 22 de Janeiro de 2018. 
 
 

___________________________________ 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Pregoeiro do Município 
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Processo Licitatório nº 001/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - DO OBJETO 
 
O objeto do presente Pregão consiste na Aquisição DE EQUIPAMENTO MATERIAL 
PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 
(FNS) conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes do ANEXO I,, com entrega imediata, conforme especificações 
abaixo: 

 
Proposta nº 11460.73900/1140-07  

ITEM EQUIPAMENTO CARACTERISTICA QUANT 
 VALOR 

BASE/UNID  
 VALOR TOTAL  

1 Longarina 
Numero de assentos – 05 lugares Assento/ encosto - 

polipropileno 
10 

       
500,00  

            
5.000,00  

2 
Bebedouro/ 
purificador refrigerado 

Tipo-garrafão coluna 1 
       
600,00  

               
600,00  

3 Ar condicionado Climatização – apenas frio Tipo – janela mínimo de 24000 btu 1     2.000,00  
            

2.000,00  

4 
Impressora laser 
(comum) 

Padrão de cor – monocromáticoMemória - 16 mbResolução - 600 
x 600Velocidade – 33 ppmCiclo – 25.000 páginas / mêsInterface 
– usb e redeFrente e verso- automáticoGarantia- mínimo de 12 

mesesCapacidade – 100 páginas/ bandeja 

1 
       
600,00  

               
600,00  

5 Geladeira/ refrigerador Capacidade -mínimo de 280 litros 1 
       
900,00  

               
900,00  

6 Cadeira 
Material de confecção- aço/ ferro 

pintadoRodíziosBraçosRegulagem de alturaAssento/ encosto 
estofado 

1 
       
150,00  

               
150,00  

7 
Computador dektop- 
básico 

Processador- no mínimo intel core 13 ou amd a10Memória ram- 
4gb, ddr3, 1600 mhzDisco rígido- mínimo de 500 gbTipo de 

monitor- 18,5 (1366x768)Mouse – usb, 800 dpi, 2 botões, scrool 
( com fio)Fonte- compatível com o itemSistema operacional - 

Windows 7 pro (64 bits)Garantia- mínima de 12 mesesTeclado- 

USB, abnt2, 107 teclas ( com fio)Interfaces de rede- 
10/100/1000 e wifiInterfaces de vídeo - integradaUnidade de 

risco ótico- cd /dvd rom 

1     1.800,00  
            

1.800,00  

8 Armário  Dimensões min./mat. confecção- 1,80x0,75 m /aço 2 
       
500,00  

            
1.000,00  

9 Estante 
Reforço capacidade/prateleiras - possui min. 20 kg /06 

prateleiras 
12 

       
100,00  

            
1.200,00  

10 
Carro para transporte 
de materiais (diversos) 

Material de confecção capacidade - polipropileno /similar mínimo 
de 300 litros 

1     1.000,00  
            

1.000,00  

11 
Autoclave horizontal 
de mesa (até 75 litros) 

Modo de operação câmara de esterilização- digital aço inoxidável 
mínimo de 40litros 

1     5.000,00  
            

5.000,00  

12 Mesa de exames 
Material de confecção posição de leito  acessórios (s) gabinete 

com porta se gavetas- aço inoxidável fixo não possui 
1 

       
800,00  

               
800,00  
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13 Ultrason Diagnóstico  

Sistema digital de alta resolução para  exames 

abdominais,ginecológicos,obstétrico,vasculares, de cama , 
pequenas partes, músculo esquelético com as seguintes 
características técnicas mínimas: o sistema deve oferecer 

qualidade de imagem em todo 2d, modo m, modo Power 
Doppler,modo color Doppler,modo Doppler espectral, modo 

Doppler contínuo,modo 3d. Modo 2d; FSI SRF,zoom read/write; 
imagem trapezoidal - possibilita aumento em 20% o campo de 

visão em imagens com transdutor linear; imagem harmônica: 
função com aplicação nos transdutores convexos, e lineares; 
imagem harmônica de pulso invertido; harmônica de pulso 

invertido para estruturas que estão em movimento; modo m; 
modo Power Doppler; modo color Doppler; modo dual live: 

divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo 
color,ambos em tempo real; Power Doppler direcional; modo 
Doppler espectral; tissue Doppler imaging-tdi; 3d multiplanar; 

modo triplex; pacote de cálculo específico; pacote de cálculos 
simples; quick scan- tecla que permite ajustes rápidos da 

imagem,otimizando automaticamente os parâmetros para 
imagens em modo b e modo Doppler; divisão de tela em 4 
imagens para visualização e análise de imagens em modo B, 

modo m, modo Power,modo color, modo espectral; dual-modo 
de divisão dupla de tela com combinação de modos; permitir 

acesso as imagens salvas para pós-analise e processamento; 
possibilitar armazenar as imagens em movimentos ; cine loop e 

cine loop save; pós-processamento de medidas pós-
processamento de imagens; banco de palavras em português; 
monitor LCD 17 polegadas deve permitir arquivar/revisar 

imagens; frame - rate extremamente elevado; todos os 
transdutores multifrequenciais,banda larga;DVD-RW integrado; 

HDD de no mínimo 250gb; 04 portas USB no mínimo de 03 
portas ativas para transdutores;transdutores banda larga 
multfrequenciais: transdutor convexo com variação de frequência 

de 30ª 7 mhz no mínimo transdutor linear com variação de 
frequência de 5 a 12 mhz no mínimo transdutor endocavitario 

com variação de frequência de 4 a 9/10 mhz com 150º de 
abertura, com guia de biopsia no mínimo. Acessórios video 
printer preto e branco, No-break 2KVA senoidal. tensão de 

acordo a entidade solicitante. Impressora colorida tipo book com 
tank embutido e cabos necessrios. Registro na ANVISA do 

equipamento/Catálogo ou manual do equipamento e dos 
acessórios. Instalação e treinamento e assistência  técnica sem  
ônus para comprador durante 12 meses, onde equipamento 

estiver instalado, na cidade de  Granito. / Garantia integral de 
peças, serviços,deslocamento e estadia do técnico. Apresentar 

Carta com firma reconhecida do responsável fabricante. 

1   90.000,00  
          

90.000,00  

14 
Escada com 20 

degraus 
Material de confecção-aço inoxidável 1 

       
200,00  

               
200,00  

15 Ar condicionado Climatização-apenas frio split mínimo de 12000 btu 1     1.200,00  
            

1.200,00  

16 Mesa para computador 
Base- material de confecção divisões/suporte para cpu /suporte 

para impressora/suporte para tecla de aço/ferro pintado-madeira 
/mdp /mdf /similar de 01 a 02 gavetas 

2 
       

250,00  
               

500,00  

17 Mesa para impressora 
Estrutura dimensões mínimas tampo-aço/ferro pintado- mínimo 

de 650x40x70cm madeira /mdp/mdf/ similar 
2 

       
150,00  

               
300,00  

18 Cadeira 
Material de confecção rodízios- braços -regulagem de altura 

assento/encosto-aço/ferro pintado-estofado 
10 

       
150,00  

            
1.500,00  

19 Mesa de escritório 
Base -divisões-material de confecção -composição/aço/ferro 

pintado de 01 a 02 gavetas madeira/mdp / mdf/similar formato 

em l 
1 

       
700,00  

               
700,00  

20 Arquivo 
Base -divisões-material de confecção -gavetas deslizamento da 

gaveta /aço- 3 gavetas/pasta suspensa trilho telescópico 
2 

       
430,00  

               
860,00  

21 
Impressora laser 

(comum) 

Padrão de cor-memória - resolição-velocidade-capacidade-ciclo-
interface-frente e verso-garantia/monocromático 16mb 600x600 

33 ppm 100 páginas/mês usb e rede automático mínima de 12 
meses 

1 
       

600,00  
               

600,00  



ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 

 

Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 

Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 

Granito – PE CEP: 56160-000 

CNPJ: 11.460.739/0001-00 
 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 001/2017 
Pregão Presencial n.º 001/2017 
 

22 
Computador 
(DescKtop-Básico) 

Processador- memória ram- disco rígido-tipo de monitor- mouse- 

fonte-sistema operacional- garantia-teclado- interfaces de rede- 
interfaces de vídeo- unidade de disco ótico -/ no mínimo intel 
core  i 3 ou amd a 10 4gb, ddr3, 1600 mhz mínimo de 500 gb 

18,5`` (1366x768) usb,800 dpi,2 botões, scrool (com fio) 
compatível com o item/ Windows 7 pro (64 bits) mínima de 12 

meses USB,abnt2,107 teclas (com fio) 10/100/1000 e WIFE 
integrada CD/DVD/ROM 

1     1.800,00  
            

1.800,00  

23 Estante Reforço-Capacidade- Prateleiras Min. 50kg/06 Prateleiras 3 
       

170,00  
               

510,00  

24 
Cama Hospitalar 

Infantil (sem 
movimento Fawler) 

Móvel- Aço inoxidável--colchão 5 
       

800,00  
            

4.000,00  

25 Geladeira/Refrigerador Capacidade-mínima de 280 Litros 1 
       

900,00  
               

900,00  

26 
Foco Refletor 
Ambulatorial 

Iluminação - Haste / halogênio/Flexível 1 
       

350,00  
               

350,00  

27 Cadeira 
Material de confecção- Rodízios-Braços- Regulagem de Altura-

Assento/encosto/ Aço/ ferro Pintado- estofado 
2 

       
150,00  

               
300,00  

28 Mesa de Escritório 
Base- Divisões-Material de confecção-Composição/Aço/ Ferro 
Pintado de 01 a 02 Gavetas Madeira MDP/MDF/Similar simples 

1 
       

300,00  
               

300,00  

29 Biombo Material de confecção- rodízio-Tamanho /Aço Inoxidável-Triplo 2 
       

500,00  
            

1.000,00  

30 
Cama Hospitalar 

Adulto (sem 
movimentação Fawler) 

Rodízios-Grades Laterais- Cabeceira0leito-Suporte de Soro-
Cabeceira-Acessório(s)/Aço inoxidável/móvel/Colchão 

12     1.000,00  
          

12.000,00  

31 Armário Dimensões min./mat .confecção /1,60 x 0,40 m /aço 1 
       

450,00  
               

450,00  

32 Armário Dimensões min./mat .confecção /1,80 x 0,75 m /aço 4 
       

500,00  
            

2.000,00  

33 Estante Reforço-Capacidade/Prateleiras/ min. 20 kg / 06 Prateleiras 6 
       

100,00  
               

600,00  

34 
Balança 

Antropométrica 
Modo de Operação -Capacidade /digital/Adulto 1     1.200,00  

            
1.200,00  

35 Armário Dimensões min./ mat.Confecção 0,75 x 0,75 m/ Aço 1 
       

230,00  
               

230,00  

36 Cadeira de Rodas  
Material de confecção -Braços/ Pés- Elevado de Pernas-suporte 

de soro-Capacidade/Aço/Ferro Pintado/Fixo Até 100 kg 
1 

       
500,00  

               
500,00  

37 Armário Dimensões Min./ Mat .confecção1,80 x 0,75 m/ aço 2 
       

500,00  
            

1.000,00  

38 Carro Maca Simples 
Material de Confecção Grades Laterais -Suporte de Soro-

Acessório(s)/Aço Inoxidável- Colchonete 
1     1.000,00  

            
1.000,00  

39 Detector Fetal Tipo- Tecnologia/Portátil/Digital 2 
       

600,00  
            

1.200,00  

40 Oxímetro de Pulso Tipo- Curva Plestimográfica-sensor de Sp02 /Portátil (de mão) 01 2     1.500,00  
            

3.000,00  

41 Negatoscópio Material de Confecção /Aço inoxidável/Mesa/1 Corpo 1 
       

350,00  
               

350,00  

42 
Reanimador Pulmonar 

Manual (Ambu) 
Material de Confecção-Reservatório/Silicone 2 

       
200,00  

               
400,00  
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43 
Grupo Gerador ( 8 a 

100 KVA) 

De potencia mínima de 75/68kva(intermitente/continua),fator de 

pontecia 0,8 indutivo,dotado de quadro de comando automático 
na tensão de 220/127 Vca-60 Hz; motor diesel, 4 ou 6 cilindros; 

Sistema de amortecedores de vibração; sistema de Governo 

eletrônico. Sistema de arrefecimento: 12 Vcc dotado de 
alternador para carga da bateria; sistema de proteção por 

termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa 
pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de 

superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do 
óleo de lubrificação; sistema de pré-aquecimento; alternador 
trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; 

potencia em regime mínimo 78 KVA; Potencia em regime 
irtemitente em 1h a  cada 12 h de funcionamento m´nimo 81 

KVA; tensão 220/127 trifásico; freqüência 60 Hz num de 
pólos/RPM 4/1800; Grau de proteção: IP21 ou superior; Classe 

de isolamento H(180c); regulador de tensão eletrônico para 

mais/menos 2% em toda faixa de carga; Refrigeração por 
ventilador; quadro de comando: tipo micro processado. Medição 

através de indicação digital para tensão fase-fase; Tensão fase 
neutro; Freqüência corrente nas três fases; Potencia ativa (Kw); 
Fator de potencia; Data/hora de funcionamento; Contador de 

partidas;Temperatura do motor; Tensão de bateria. Quadro de 
força,com chave de transferência automático rede / gerador; 

Comando seleção de operações;Manual automático e teste; 
seleção de tensão RS,RT,ST,/RN,SN,TN; comando de 

partida,comando de parada ,comando de reset ,comando liga 
carga rede,comando desliga carga rede,comando liga carga 

grupo,comando desliga carga grupo,comando parada de 

emergência (na unidade e tipo cogumelo para o sistema). 
Sinalizações: Leds indicadores para: automático/manual/teste; 

grupo  em supervisão; modo de operação emergência 
selecionado; Alarme; Fase medida (V1,V2,V3); Grupo gerador 
em funcionamento;chave de grupo fechado; chave  de rede 

fechado. Mensagem no display para falha partida; falha parada 
;Baixa pressão do óleo lubrificante; alta temperatura da água de 

arrefecimento; Tensão anormal; freqüência anormal; falha no 
pré-aquecimento; Sobre corrente ;Sobrecarga; Curto-circuito; 
Sobtensão de bateria; Falha de chaves.Carregador de bateria : 

Devera possuir um retificador automático co as seguintes 
características; Tensão de saída,nominal 12Vcc; Corrente de 

saída, máxima de no mínimo 3 A.Chave de transferência: Devera 
ser composta por um par de contadores tri polares na 

capacidade de 100 A,montada junto ao comando. Acessórios: 

uma bateria chumbo-ácido 150Ah com cabos e terminais de 
ligação; Um silenciador tipo hospitalar; Um tanque para 

combustível mínimo de 100 litros com todos os cabos de 
interligação; um conjunto de manuais técnicos (operação e 

manutenção) .Atenuação de ruído: conjunto de atenuadores de 
ruído para um nível máximo de 75 DB(A) a 1,5 metros da sala. 
Instalação e treinamento e assistência  técnica sem  ônus para 

comprador durante 12 meses, onde equipamento estiver 
instalado, na cidade de  Granito.  Garantia integral de peças, 

serviços,deslocamento e estadia do técnico. Apresentar Carta 
com firma reconhecida do responsável fabricante. 

1   51.000,00  
          

51.000,00  

 
Valor da proposta 11460.73900/1140-07Itens estima-se em R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais). 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
Todos os itens constantes do objeto da presente licitação, acima dispostos, deverão ser 
entregues na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE), na sala 
do Setor competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento, ou seja de 
imediato por parte do contratado, de cada competente ordem de fornecimento expedida pela 
própria Prefeitura. 
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2.1.Prazo para entrega dos materiais: A entrega  será efetuada em até 10 (dez) dias, 
após a assinatura do Contrato, emissão do empenho e da Autorização de Fornecimento, de 
forma parcelada. A não entrega dos itens no prazo estipulado, a empresa se incluída no 
cadastro de fornecedores inadimplentes ficando impedido de concorrer no município. 
 
2.2. Local de entrega dos materiais: Os produtos deverão ser descarregados, entregues e 
instalados que serão informadas no ANEXO I do Contrato, quando da sua assinatura. 
 
2.3.Prazo de validade: Não inferior ao estipulado pelo fabricante. 
 
2.4. Metodologia: O critério de aceitação da proposta será o MENOR PREÇO de acordo com a 
especificação do objeto acima mencionado. 
 
2.5.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data marcada para abertura da 
sessão. 
 
2.6.Prazo para pagamento: integral, até 60(sessenta) dias, após emissão de nota fiscal. 

2.7 .Termo de garantia: com as respectivas datas de validades dos Produtos.  

 
3. Obrigações das partes 
3.1 – DA CONTRATADA 
 
3.1.1. A empresa que se sagrar vencedora do certame deverá Apresentar ao município, antes 
da entrega dos produtos, declaração do plano de logística (localização, transporte, pessoal), 
como irá cumprir com os prazos de entrega conforme item 2.1, devidamente assinada e 
reconhecida em cartório. 
 
4 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais 
encargos sejam discriminados em separado. 
 
b) Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, 
correrão às custas, exclusivamente, do licitante vencedor. 

 
c) Os licitantes juntamente com o envelope das propostas deverão anexar foldder ou 
prospectos originais do fabricante, em linguagem portuguesa, relativo aos produtos 
ofertados, bem como termos de garantia do produto;  
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d) Somente serão aceitos produtos novos, não podendo ser remanufaturados ou 
submetidos a qualquer outro tipo de processo semelhante."  
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº 001/2018 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do 
artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital. 
 

Granito (PE), __ de ________ de 2018. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018 

 
 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº 001/2018 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e, para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 
(  ) – há regularidade fazendária. 
(  ) – não há regularidade fazendária. 
 

Granito (PE), __ de ________ de 2018. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº 001/2018 
Pregão (presencial) nº 001/2018 
CONTRATO N° ____/2018 
 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, de 
um lado: PREFEITURA MUNICIPAL DO GRANITO, pessoa jurídica de direito, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 11.040.888/0001-02, com sede localizada à Rua Av. Jose Saraiva Xavier, 90- 
centro, Granito – PE, nesteato, representada  por  seu  Prefeito, JOAO BOSCO LACERDA DE 
ALENCARbrasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito 
no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 
Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, com exercício na sede da prefeitura no endereço acima 
mencionado, e do outro lado,a empresa:  ________________________, empresa 
legalmente constituída, cadastrada no CNPJ sob o nº ________________________, com 
endereço na Rua_______________________, neste ato representado por: 
____________________________, __________________, ______________________, 
___________________, portador do CPF nº ______________________RG nº 
_________________________-SSP-PE, residente e domiciliado na Rua 
_____________________________________), aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista 
a contratação, e ainda considerando o disposto na lei no 8.666 de 21.06.93 e de suas 
posteriores alterações, têm entre si justo e acordado o seguinte:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Do Contrato.  Constitui o objeto deste contrato, Aquisição 
DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A 
FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) conforme descrição, características, prazos 
e demais obrigações e informações constantes do ANEXO I, , conforme proposta da 
contratada adjudica pela contratante. 

ITEM 01 
  

 
 Item      descrição registro      marca Unidade Valor Unit. Quantidade Total 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor  

O valor total do presente contrato é de R$ _________________ 
(_________________________),conforme disposto na proposta do Contratado, 
adjudicado pelo Contratante, dedutíveis os impostos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento 

 
 O Contratado receberá os pagamentos através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Granito/PE, até 60 (sessenta) dias, após entrega dos materiais, mediante apresentação da nota 
fiscal fatura, devidamente atestada pelo recebedor responsável. 
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Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato 
durante o período de vigência. 
Parágrafo Segundo – Fica Assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro 
inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 
execução durante o período da sua vigência. 

CLÁUSULA QUARTA - da Fiscalização e do Acompanhamento dos Serviços. 

 
Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante, através de funcionário 
designado que terá direito de acompanhar e fiscalizar os serviços com livre acesso para 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários, sendo que lhe caberá estabelecer 
os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato. 
A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando 
os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, podendo emitir qualquer parecer 
sobre os serviços prestados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Dotação Orçamentária, exercício de 2018 Lei Municipal 371/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 

2017,conforme dotação a seguir: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10 301 5002 1076 0000 AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA OPSF 
10 301 5002 1008 0000 AQUIS. MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP P/ O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. 

Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
SEXTA – Do Prazo da Vigência do Contrato 
 

Este Contrato terá a sua vigência a partir da data da sua assinatura até (12) Doze meses, 
podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente através de termo aditivo.   
 
CLÁUSULASÉTIMA DAS SANÇÕES – Das Sanções 
 
a) – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração poderá, 

garantida a prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções administrativas: 
1) Advertência; 
2) Multa de 3% ( três por cento) do valor do objeto licitado; 
3) Suspensão temporária da Participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração com prazo não superior a 02(dois) anos; e 
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 penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

b) – a multa aplicada ao contratado será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrada judicialmente. § 1º art. 87 lei 8666/93. 
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c) As sanções previstas nos subitens 1,3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
subitem 2, facultada defesa prévia do interessado, no respectivo processo,  no prazo de 5 
(cinco) dias úteis; § 2º art. 87 lei 8666/93 

d) O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitaráo contratado á multa de mora no 
percentual de 0,33% (Zero vírgula trinta e três  por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso. 
 

CLÁUSULA OITAVA-  Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal no 
8.666/93 de 23.06.93, desde que cabíveis a presente contratação, resguardadas as 
prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58. 
 

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 
78, sem que haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do 
parágrafo segundo do Art. 79, no que couber. 

Parágrafo segundo - As formas de Rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 
da Lei no 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – Das Obrigações da Contratada 
 
a) Fica expressamente estabelecidos que incube a Contratada todas as obrigações e ônus 

decorrentes de legislação Tributária, Previdenciária e outros que incidirem sobre este 
contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações; 

b) A Contratada obriga-se a cumprir fielmente todas as cláusulas e condições do Presente 
Contrato. 

c) A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, 
observando o disposto nos parágrafos 1º, do Art. 65 da Lei 8666/93. 

d) O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE), no Setor competente, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias após o recebimento da ordem de fornecimento e ou conforme proposta, desde que não 
ultrapasse o limite de trinta dias, por parte do contratado. 
e) O Contratado fica obrigado a manter durante a vigência deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumida, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação 
 
CLÁUSULA DECIMA - São Obrigações da Contratante. 
a) Pagar a contratada os pagamentos devidos nos prazos e condições determinadas neste 

Contrato. 
b) Penalizar a Contratada quando o mesmo deixar de cumprir qualquer cláusula contratual 

nas formas estabelecidas neste contrato e na Lei Federal nº 8666/93 de 23.06.93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Vinculação ao Processo Licitatório 
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Fazem parte do presente instrumento contratual, como se transcritos estivessem, o Edital do 
Processo Licitatório nº001/2018-  Pregão nº 001/2018 e a proposta do contratado, adjudicada 
pela Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dos Recursos Administrativos 
 Em qualquer hipótese haverá a possibilidade de recursos como previsto em Lei, com as 
características e prazos legais para sua interposição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Disposições Finais 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 
contrato. 
Parágrafo Primeiro – O Foro da Comarca de Granito - PE, será competente para dirimir 
questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
Parágrafo segundo - E, por estarem assim justo e contratado, firmam o presente instrumento 
em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que também assinam e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no 
presente pacto negocial.  
 
Granito – PE, _____de __________ de 2018 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Pela contratante 

 
 

Nome:__________________________________ 
Pela Contratada 

 
 

Testemunhas: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
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ANEXO – V 
MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação 

da  Prefeitura Municipal de Granito – PE 
Processo Licitatório nº  

Pregãonº  

 
OBJETO: Aquisição DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROPOSTA FUNDO A 

FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) conforme descrição, características, prazos e demais obrigações 
e informações constantes do ANEXO I,. 

Data da Sessão: 09/02/2018 às 9h00 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
Especificação MARCA 

registro 
UNID. QUANT. V.UNITÁRIO V.TOTAL 

01        

 

Valor da proposta R$ (_____________)_________________________________________________________ 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias    

Prazo de Entrega: Conforme Edital    
Forma de Pagamento: Conforme Edital    

 
 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 
indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação e que nos preços já estão 

incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 
 
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: ------------------------------------- 
CNPJ/MF: ---------------  
Número de Inscrição Estadual( Sendo isento, informar)-------------------------------------------  
Endereço: ------------------------------------------  
Tel./Fax: ---------------  
CEP: --------------------  
Cidade: -------------------------- UF: ----------  
Banco: ------------ Agência: ------------- c/c: ----------------  
 - Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome:--------------------------------------------------------  
Endereço:-----------------------------------------------------  

CEP: ----------------- Cidade: ------------------------ UF: -------  
CPF/MF: ------------------------ Cargo/Função: ------------------  
RG nº: --------------------------- Expedido por: ------------  
Naturalidade: -------------------- Nacionalidade: -------------------------------- 
 
 Local:_______________________ Data:___/___/____ 
 

_______________________________________________ 
(Assinatura do Proponente c/ carimbo do CNPJ) 
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PREÇOS MAXIMO ATRIBUIDO 

ITEM EQUIPAMENTO CARACTERISTICA QUANT 
 VALOR 

BASE/UNID  
 VALOR TOTAL  

1 Longarina 
Numero de assentos – 05 lugares Assento/ encosto - 
polipropileno 

10 
       
500,00  

            
5.000,00  

2 
Bebedouro/ 
purificador refrigerado 

Tipo-garrafão coluna 1 
       
600,00  

               
600,00  

3 Ar condicionado Climatização – apenas frio Tipo – janela mínimo de 24000 btu 1     2.000,00  
            

2.000,00  

4 
Impressora laser 
(comum) 

Padrão de cor – monocromáticoMemória - 16 mbResolução - 600 
x 600Velocidade – 33 ppmCiclo – 25.000 páginas / mêsInterface 

– usb e redeFrente e verso- automáticoGarantia- mínimo de 12 
mesesCapacidade – 100 páginas/ bandeja 

1 
       
600,00  

               
600,00  

5 Geladeira/ refrigerador Capacidade -mínimo de 280 litros 1 
       
900,00  

               
900,00  

6 Cadeira 
Material de confecção- aço/ ferro 
pintadoRodíziosBraçosRegulagem de alturaAssento/ encosto 
estofado 

1 
       
150,00  

               
150,00  

7 
Computador dektop- 
básico 

Processador- no mínimo intel core 13 ou amd a10Memória ram- 
4gb, ddr3, 1600 mhzDisco rígido- mínimo de 500 gbTipo de 

monitor- 18,5 (1366x768)Mouse – usb, 800 dpi, 2 botões, scrool 
( com fio)Fonte- compatível com o itemSistema operacional - 

Windows 7 pro (64 bits)Garantia- mínima de 12 mesesTeclado- 
USB, abnt2, 107 teclas ( com fio)Interfaces de rede- 

10/100/1000 e wifiInterfaces de vídeo - integradaUnidade de 
risco ótico- cd /dvd rom 

1     1.800,00  
            

1.800,00  

8 Armário  Dimensões min./mat. confecção- 1,80x0,75 m /aço 2 
       
500,00  

            
1.000,00  

9 Estante 
Reforço capacidade/prateleiras - possui min. 20 kg /06 
prateleiras 

12 
       

100,00  
            

1.200,00  

10 
Carro para transporte 
de materiais (diversos) 

Material de confecção capacidade - polipropileno /similar mínimo 
de 300 litros 

1     1.000,00  
            

1.000,00  

11 
Autoclave horizontal 
de mesa (até 75 litros) 

Modo de operação câmara de esterilização- digital aço inoxidável 
mínimo de 40litros 

1     5.000,00  
            

5.000,00  

12 Mesa de exames 
Material de confecção posição de leito  acessórios (s) gabinete 
com porta se gavetas- aço inoxidável fixo não possui 

1 
       

800,00  
               

800,00  

13 Ultrason Diagnóstico  

Sistema digital de alta resolução para  exames 
abdominais,ginecológicos,obstétrico,vasculares, de cama , 

pequenas partes, músculo esquelético com as seguintes 
características técnicas mínimas: o sistema deve oferecer 

qualidade de imagem em todo 2d, modo m, modo Power 
Doppler,modo color Doppler,modo Doppler espectral, modo 
Doppler contínuo,modo 3d. Modo 2d; FSI SRF,zoom read/write; 

imagem trapezoidal - possibilita aumento em 20% o campo de 
visão em imagens com transdutor linear; imagem harmônica: 

função com aplicação nos transdutores convexos, e lineares; 
imagem harmônica de pulso invertido; harmônica de pulso 
invertido para estruturas que estão em movimento; modo m; 

modo Power Doppler; modo color Doppler; modo dual live: 
divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo 

color,ambos em tempo real; Power Doppler direcional; modo 
Doppler espectral; tissue Doppler imaging-tdi; 3d multiplanar; 

modo triplex; pacote de cálculo específico; pacote de cálculos 
simples; quick scan- tecla que permite ajustes rápidos da 
imagem,otimizando automaticamente os parâmetros para 

imagens em modo b e modo Doppler; divisão de tela em 4 
imagens para visualização e análise de imagens em modo B, 

modo m, modo Power,modo color, modo espectral; dual-modo 
de divisão dupla de tela com combinação de modos; permitir 
acesso as imagens salvas para pós-analise e processamento; 

possibilitar armazenar as imagens em movimentos ; cine loop e 
cine loop save; pós-processamento de medidas pós-

processamento de imagens; banco de palavras em português; 
monitor LCD 17 polegadas deve permitir arquivar/revisar 

1   90.000,00  
          

90.000,00  
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imagens; frame - rate extremamente elevado; todos os 

transdutores multifrequenciais,banda larga;DVD-RW integrado; 
HDD de no mínimo 250gb; 04 portas USB no mínimo de 03 
portas ativas para transdutores;transdutores banda larga 

multfrequenciais: transdutor convexo com variação de frequência 
de 30ª 7 mhz no mínimo transdutor linear com variação de 

frequência de 5 a 12 mhz no mínimo transdutor endocavitario 
com variação de frequência de 4 a 9/10 mhz com 150º de 

abertura, com guia de biopsia no mínimo. Acessórios video 
printer preto e branco, No-break 2KVA senoidal. tensão de 
acordo a entidade solicitante. Impressora colorida tipo book com 

tank embutido e cabos necessrios. Registro na ANVISA do 
equipamento/Catálogo ou manual do equipamento e dos 

acessórios. Instalação e treinamento e assistência  técnica sem  
ônus para comprador durante 12 meses, onde equipamento 
estiver instalado, na cidade de  Granito. / Garantia integral de 

peças, serviços,deslocamento e estadia do técnico. Apresentar 
Carta com firma reconhecida do responsável fabricante. 

14 
Escada com 20 

degraus 
Material de confecção-aço inoxidável 1 

       
200,00  

               
200,00  

15 Ar condicionado Climatização-apenas frio split mínimo de 12000 btu 1     1.200,00  
            

1.200,00  

16 Mesa para computador 
Base- material de confecção divisões/suporte para cpu /suporte 
para impressora/suporte para tecla de aço/ferro pintado-madeira 

/mdp /mdf /similar de 01 a 02 gavetas 
2 

       
250,00  

               
500,00  

17 Mesa para impressora 
Estrutura dimensões mínimas tampo-aço/ferro pintado- mínimo 
de 650x40x70cm madeira /mdp/mdf/ similar 

2 
       

150,00  
               

300,00  

18 Cadeira 
Material de confecção rodízios- braços -regulagem de altura 
assento/encosto-aço/ferro pintado-estofado 

10 
       

150,00  
            

1.500,00  

19 Mesa de escritório 
Base -divisões-material de confecção -composição/aço/ferro 

pintado de 01 a 02 gavetas madeira/mdp / mdf/similar formato 
em l 

1 
       

700,00  
               

700,00  

20 Arquivo 
Base -divisões-material de confecção -gavetas deslizamento da 

gaveta /aço- 3 gavetas/pasta suspensa trilho telescópico 
2 

       
430,00  

               
860,00  

21 
Impressora laser 

(comum) 

Padrão de cor-memória - resolição-velocidade-capacidade-ciclo-

interface-frente e verso-garantia/monocromático 16mb 600x600 
33 ppm 100 páginas/mês usb e rede automático mínima de 12 

meses 

1 
       

600,00  
               

600,00  

22 
Computador 
(DescKtop-Básico) 

Processador- memória ram- disco rígido-tipo de monitor- mouse- 

fonte-sistema operacional- garantia-teclado- interfaces de rede- 
interfaces de vídeo- unidade de disco ótico -/ no mínimo intel 
core  i 3 ou amd a 10 4gb, ddr3, 1600 mhz mínimo de 500 gb 

18,5`` (1366x768) usb,800 dpi,2 botões, scrool (com fio) 
compatível com o item/ Windows 7 pro (64 bits) mínima de 12 

meses USB,abnt2,107 teclas (com fio) 10/100/1000 e WIFE 
integrada CD/DVD/ROM 

1     1.800,00  
            

1.800,00  

23 Estante Reforço-Capacidade- Prateleiras Min. 50kg/06 Prateleiras 3 
       

170,00  
               

510,00  

24 
Cama Hospitalar 

Infantil (sem 
movimento Fawler) 

Móvel- Aço inoxidável--colchão 5 
       

800,00  
            

4.000,00  

25 Geladeira/Refrigerador Capacidade-mínima de 280 Litros 1 
       

900,00  
               

900,00  

26 
Foco Refletor 
Ambulatorial 

Iluminação - Haste / halogênio/Flexível 1 
       

350,00  
               

350,00  

27 Cadeira 
Material de confecção- Rodízios-Braços- Regulagem de Altura-
Assento/encosto/ Aço/ ferro Pintado- estofado 

2 
       

150,00  
               

300,00  

28 Mesa de Escritório 
Base- Divisões-Material de confecção-Composição/Aço/ Ferro 
Pintado de 01 a 02 Gavetas Madeira MDP/MDF/Similar simples 

1 
       

300,00  
               

300,00  

29 Biombo Material de confecção- rodízio-Tamanho /Aço Inoxidável-Triplo 2 
       

500,00  
            

1.000,00  
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30 
Cama Hospitalar 

Adulto (sem 
movimentação Fawler) 

Rodízios-Grades Laterais- Cabeceira0leito-Suporte de Soro-

Cabeceira-Acessório(s)/Aço inoxidável/móvel/Colchão 
12     1.000,00  

          
12.000,00  

31 Armário Dimensões min./mat .confecção /1,60 x 0,40 m /aço 1 
       

450,00  
               

450,00  

32 Armário Dimensões min./mat .confecção /1,80 x 0,75 m /aço 4 
       

500,00  
            

2.000,00  

33 Estante Reforço-Capacidade/Prateleiras/ min. 20 kg / 06 Prateleiras 6 
       

100,00  
               

600,00  

34 
Balança 

Antropométrica 
Modo de Operação -Capacidade /digital/Adulto 1     1.200,00  

            
1.200,00  

35 Armário Dimensões min./ mat.Confecção 0,75 x 0,75 m/ Aço 1 
       

230,00  
               

230,00  

36 Cadeira de Rodas  
Material de confecção -Braços/ Pés- Elevado de Pernas-suporte 
de soro-Capacidade/Aço/Ferro Pintado/Fixo Até 100 kg 

1 
       

500,00  
               

500,00  

37 Armário Dimensões Min./ Mat .confecção1,80 x 0,75 m/ aço 2 
       

500,00  
            

1.000,00  

38 Carro Maca Simples 
Material de Confecção Grades Laterais -Suporte de Soro-

Acessório(s)/Aço Inoxidável- Colchonete 
1     1.000,00  

            
1.000,00  

39 Detector Fetal Tipo- Tecnologia/Portátil/Digital 2 
       

600,00  
            

1.200,00  

40 Oxímetro de Pulso Tipo- Curva Plestimográfica-sensor de Sp02 /Portátil (de mão) 01 2     1.500,00  
            

3.000,00  

41 Negatoscópio Material de Confecção /Aço inoxidável/Mesa/1 Corpo 1 
       

350,00  
               

350,00  

42 
Reanimador Pulmonar 

Manual (Ambu) 
Material de Confecção-Reservatório/Silicone 2 

       
200,00  

               
400,00  

43 
Grupo Gerador ( 8 a 

100 KVA) 

De potencia mínima de 75/68kva(intermitente/continua),fator de 

pontecia 0,8 indutivo,dotado de quadro de comando automático 
na tensão de 220/127 Vca-60 Hz; motor diesel, 4 ou 6 cilindros; 

Sistema de amortecedores de vibração; sistema de Governo 
eletrônico. Sistema de arrefecimento: 12 Vcc dotado de 
alternador para carga da bateria; sistema de proteção por 

termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa 
pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de 

superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do 
óleo de lubrificação; sistema de pré-aquecimento; alternador 
trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; 

potencia em regime mínimo 78 KVA; Potencia em regime 
irtemitente em 1h a  cada 12 h de funcionamento m´nimo 81 

KVA; tensão 220/127 trifásico; freqüência 60 Hz num de 
pólos/RPM 4/1800; Grau de proteção: IP21 ou superior; Classe 
de isolamento H(180c); regulador de tensão eletrônico para 

mais/menos 2% em toda faixa de carga; Refrigeração por 
ventilador; quadro de comando: tipo micro processado. Medição 

através de indicação digital para tensão fase-fase; Tensão fase 
neutro; Freqüência corrente nas três fases; Potencia ativa (Kw); 
Fator de potencia; Data/hora de funcionamento; Contador de 

partidas;Temperatura do motor; Tensão de bateria. Quadro de 
força,com chave de transferência automático rede / gerador; 

Comando seleção de operações;Manual automático e teste; 
seleção de tensão RS,RT,ST,/RN,SN,TN; comando de 

partida,comando de parada ,comando de reset ,comando liga 
carga rede,comando desliga carga rede,comando liga carga 
grupo,comando desliga carga grupo,comando parada de 

emergência (na unidade e tipo cogumelo para o sistema). 
Sinalizações: Leds indicadores para: automático/manual/teste; 

grupo  em supervisão; modo de operação emergência 
selecionado; Alarme; Fase medida (V1,V2,V3); Grupo gerador 
em funcionamento;chave de grupo fechado; chave  de rede 

fechado. Mensagem no display para falha partida; falha parada 
;Baixa pressão do óleo lubrificante; alta temperatura da água de 

arrefecimento; Tensão anormal; freqüência anormal; falha no 
pré-aquecimento; Sobre corrente ;Sobrecarga; Curto-circuito; 

1   51.000,00  
          

51.000,00  
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Sobtensão de bateria; Falha de chaves.Carregador de bateria : 

Devera possuir um retificador automático co as seguintes 
características; Tensão de saída,nominal 12Vcc; Corrente de 
saída, máxima de no mínimo 3 A.Chave de transferência: Devera 

ser composta por um par de contadores tri polares na 
capacidade de 100 A,montada junto ao comando. Acessórios: 

uma bateria chumbo-ácido 150Ah com cabos e terminais de 
ligação; Um silenciador tipo hospitalar; Um tanque para 

combustível mínimo de 100 litros com todos os cabos de 
interligação; um conjunto de manuais técnicos (operação e 
manutenção) .Atenuação de ruído: conjunto de atenuadores de 

ruído para um nível máximo de 75 DB(A) a 1,5 metros da sala. 
Instalação e treinamento e assistência  técnica sem  ônus para 

comprador durante 12 meses, onde equipamento estiver 
instalado, na cidade de  Granito.  Garantia integral de peças, 
serviços,deslocamento e estadia do técnico. Apresentar Carta 

com firma reconhecida do responsável fabricante. 
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Declaração 
 

Apresentar ao município, antes da entrega dos produtos, declaração do plano de logística 
(localização (foto do local e da estrutura), transporte, pessoal envolvido), como irá cumprir com 
os prazos de entrega conforme item 2.1, devidamente assinada e reconhecida em cartório. 

 
 

Local e data. 

 
 

Empresa  

CNPJ 
Reconhecida firma


