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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 137/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/11/2018 

ABERTURA: 14H00  

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 

 

 

 

PREÂMBULO  

 

 

 

O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição 

de material permanente (mobiliário hospitalar) para o Hospital Municipal de Porecatu em 

atendimento à Secretaria Municipal de Saúde com recursos do Fundo Estadual de Saúde e 

contrapartida da prefeitura, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Estadual nº 15.608/2007 Decreto Municipal nº 020, de 12 de fevereiro de 2007, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com alterações posteriores, Lei complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e suas 

alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que 

dele fazem parte integrante.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolizados 

no Protocolo Geral da Prefeitura até as 13H45 do dia 30/11/2018. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela Pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e 

Silva Refosco, sendo pregoeiro substituto Leonardo Henrique dos Santos, com o auxílio da equipe 

de apoio. 

 

 

 

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto objetivando a aquisição de material permanente: (mobiliário 

hospitalar) para o Hospital Municipal de Porecatu em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde 

com recursos do Fundo Estadual de Saúde e contra partida da prefeitura, conforme especificações 

constantes no Anexo I deste edital. 

 

Dotações  Orçamentárias: 2.052.4490.52.00.00-1548 e 2.052.4490.52.00.00-1549 

 

Valor Máximo do lote: R$ 180.630,00 (cento e oitenta mil seiscentos e trinta reais). 
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Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no Diário Oficial dos Municípios 

do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp e no site 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes, ficando a cargo da empresa 

interessada em participar do certame o acompanhamento do edital no site. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

O uso do celular ficará restrito à autorização da (o) Pregoeira (o). 

 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Cartão do CNPJ 

b) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

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

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

d) Apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua 

condição e ter o tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/06 alterada pelo Lei 

Complementar 147/14. 

e) Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 

modelo do Anexo II. 

f) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, admitido em lei. 

g) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  

h) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 - Proposta  

Licitação nº 137/2018 

Pregão Presencial nº 73/2018 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

 

Envelope nº 2 - Habilitação  

http://www.diariomunicipal.com.br/
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Licitação nº 137/2018 

Pregão Presencial nº 73/2018 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail; 

b) número da licitação e do pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação de marca e modelo e fabricante, em 

conformidade com as especificações contidas no Anexo I – Termo de referência deste Edital;  

d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias;  

f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  

g) Dados bancários;  

h) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  

i) Deverá ser apresentado com a respectiva identificação do item, quando for o caso: 

i.1)  Certificado de Registro do mobiliário no Ministério da Saúde/ANVISA ou INMETRO com a 

devida publicação no Diário Oficial da União ou certificado de dispensa de registro  do mobiliário 

i.2)  Apresentação de garantia do fabricante; 

i.3) Catálogo(s) e prospecto(s) técnico(s) do(s) mobiliário(s) em língua portuguesa editados  pelo 

fabricante dos mesmos, podendo ser original, cópia reprográfica ou impressos da internet. 

j) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e/ou funcionamento.  

   

 

OBS: A proposta ajustada deverá ser enviada à Divisão de Licitação em até 24 horas após a 

realização do certame. 

 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1- Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

b) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

f) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente; 
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2 – Qualificação Econômico Financeira 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do proponente. 

 

3 – Qualificação Técnica 

 Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica de fornecimento, emitido por 

Pessoa Jurídica de Direito PÚBLICO ou PRIVADO, declarando que o proponente já promoveu o 

fornecimento de equipamentos da mesma natureza do objeto da licitação, comprovando aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com as características dos itens constantes no 

Termo de Referência – Anexo I; 

 
 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III deste 

edital. 

 

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Administração Direta do 

Município de Porecatu no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser 

apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1 e 1.2 deste item VI, que 

não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos 

prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.  

3.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 1.1, alínea "d" 

deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste Edital e, 

em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

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

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

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta.  

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
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4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

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

àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do LOTE.  

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

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

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, 

considerando-se o menor preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o 

Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das esferas 

estadual e federal. 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 

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

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

autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

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

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 

 

IX – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA 

1 – Após a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá entregar os equipamentos em até 30 

(trinta) dias no Hospital Municipal de Porecatu, situado à Travessa Carlos Chagas, 48. 

 
2 - Os bens serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta.  

 
2.1 - Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

2.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

2.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado à vista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega/instalação do 

objeto e emissão das Notas Fiscais. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará após a substituição da mesma. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada, 

podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, Itaú e Bradesco ou no 

caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital para assinar o termo 

de contrato.  
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3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 

a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, será 

convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se essa também não satisfizer as 

condições do edital. 

 

XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DOS ADITIVOS 

1  - A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte)  dias a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por até igual período. 

2 – O valor do contrato poderá ser acrescido ou suprimido, de acordo com a conveniência e 

necessidade da administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, através 

de termo aditivo. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 

Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas 

nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

XVI – REAJUSTES 

Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

XVII - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

 

1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 

o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 

2 – Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 

em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 
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3 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

 

4 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 

licitação e à execução do contrato. 

 

 

XVI II- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

4 - O extrato do contrato do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União, no Diário 

Oficial dos Municípios do Paraná: www.diariomunicipal.com.br/amp e no site do município 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes. 

 

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no site 

oficial do município.  

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste edital, após a celebração 

do contrato.  

7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.  

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1(um) 

dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.  

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

9 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

Anexo IV - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III 

deste edital; 

http://www.diariomunicipal.com.br/
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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Anexo V – Minuta do contrato; 

10- Qualquer dúvida quanto à especificação do objeto deverá ser esclarecida com o Senhor Gerson 

Cavallari pelo telefone (43) 3623-1050. 

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

administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.  

 

 

Porecatu, 19 de Novembro de 2018. 

 

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 

Pregoeira – Portaria nº 01/2018 
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário hospitalar) para o Hospital Municipal de 

Porecatu em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde com recursos do Fundo Estadual de 

Saúde e contra partida da prefeitura. 

 

Justificativa: o presente procedimento licitatório justifica-se pela necessidade da aquisição de  

mobiliário hospitalar para atender as necessidades  do Hospital Municipal de Porecatu.  

 

 

Prazo de realização da entrega/instalação: em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e 

emissão da ordem de fornecimento. Entrega total. 

 

Vigência do contrato: 12 (doze) meses 

 

Forma de pagamento: Àvista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega e instalação dos 

equipamentos/mobiliários e emissão da Nota Fiscal. 

 

Dotações Orçamentárias: 2.052.4490.52.00.00-1548 e 2.052.4490.52.00.00-1549 

 

Prazo de validade da proposta: até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato. 

 

Local de entrega: Hospital Municipal de Porecatu, situado à Travessa Carlos Chagas, 48 

 

- Os mobiliários deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de 

violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo e com as respectivas 

identificações. 

 

- Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I – Termo de Referência do referente procedimento licitatório, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazos definidos abaixo.  

Caso os bens sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se 

consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituídos, no prazo máximo de 15 (dez) 

dias, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

- Garantia mínima: 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação, bem como, por 

problemas decorrentes de mal acondicionamento e falhas no transporte, sem quaisquer ônus para a 

Secretaria Municipal de Saúde, contados a partir da data da entrega e emissão da Nota Fiscal. 

 

-  Deverá ser apresentado  com a respectiva identificação do item, quando for o caso: 

- Certificado de Registro do equipamento/mobiliário no Ministério da Saúde/ANVISA ou 

INMETRO com a devida publicação no Diário Oficial da União ou certificado de dispensa de 

registro  do equipamento/mobiliário 

-  Apresentação de garantia do fabricante; 

- Catálogo(s) e prospecto(s) técnico(s) do(s) equipamento(s)/mobiliário(s) em língua portuguesa 

editados  pelo fabricante dos mesmos, podendo ser original, cópia reprográfica ou impressos da 

internet. 

- Certificado de Boas Práticas de Fabricação e/ou funcionamento.  

   

. 
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LOTE  – MOBILÍARIO HOSPITALAR                                             
 

                                             
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT.  VALOR UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 

CAMA FAWLER ADULTO – 02 MOVIMENTOS 

Características mínimas: 
-Cabeceira e peseira injetada e removível, em 
material termoplástico de alta resistência. 
-Grades Injetadas em material termoplástico de 
alta resistência, sistema articulável e retrátil, 
permite o recolhimento para baixo do leito. 
Movimentos: Fawler, Sentado, Dorso, Joelhos, 
Vascular, Cardíaco. 
-Movimentos comandados por duas manivelas 
escamoteadas com sistema de Rolamento e 
Mancal. 
Dimensões aproximadas: 
-203 cm - Comprimento 
-93 cm - Largura 
-67,5 cm - Altura 
-Capacidade mínima de até 180 kg 
-Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés 
recuados. 
-Estrutura do leito construído em longarinas de 
aço de 3mm perfilados em U. -Estrado articulado 
em chapa de aço de 1,0 mm de espessura. -
Tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura poliéster epóxi eletrostático, resistente a 
descascamento e arranhões. 
-Polimerizado em estufa, excelente resistência 
química e mecânica. 
-Rodízios de 3″ DIM, com freio de dupla ação em 
diagonal.  

Unidade 50 2.443,00 122.150,00 

7 

BERÇO HOSPITALAR COM 2 MOVIMENTOS 

Especificações mínimas: 
Acionamento mecânico  
Dimensões mínimas: (aprox.) 
Internas: 1,30m x 0,64cm  
Externas: 1,37mx0,73 cm 
Movimentos: dorso e vascular 
Grades deslizantes com travamento por sistema 
pino-mola 
Duas manivelas cromadas e escamoteáveis 
Acompanha colchão confeccionado em espuma 
100% poliuretano revestido em plástico auto 
extinguível, atóxico e antialérgico; 
Carga máxima: 100 kg 
Cor: branco 
Estrutura em aço carbono 1020 
Estrado de chapa de aço 1020, espessura: 
mínimo: 0,9mm 
Pintura eletrostática em epóxi-pó com tratamento 
antiferrugem na cor branca 
Pés com rodízios e travas em diagonal  
Produto em conformidade com as Normas da 
ABNT, INMETRO. A 

Unidade 8 499,00 3.992,00 
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8 

BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM 
NASCIDO 

Pintado com cesto acrílico transparente.  
Dimensões aproximadas com o berço acrílico: 
750mmx400mmx800mm (C x L x A) 
Estrutura tubular em aço carbono em pintura 
epóxi na cor branca. Pés com rodízios e travas. 
Acompanha colchão. 
Apresentar Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa. Suporte intermediário com 
compartimentos próprios para colocação de 
acessórios para o R.N.    

Unidade 8 686,00 5.488,00 

9 

MESA CIRÚRGICA UNIVERSAL RADIO- 
TRANSPARENTE 

construída com base em formato “T” facilitando a 
aproximação do intensificador de imagens, toda 
revestida em aço inoxidável, com rodas retráteis 
acionadas por pedal para facilitar a limpeza, 
sistema de elevação por hidráulico acionado por 
pedal resistente 
de forma suave e sem ruídos. Hidráulico 
totalmente vedado, sem riscos de vazamento. 
Chassis do leito da mesa totalmente construído 
em chapa de aço inoxidável. 
Tampo em acrílico de 15 mm de espessura para 
uso do intensificador e do Rx. Tampo dividido em 
cinco seções: cabeceira, dorso, assento, extensor 
de pélvis, pernas 
bipartidas. Sistema de inversão da peseira na 
cabeceira para uso do intensificador. Sistema de 
movimentação da lateralidade, e do 
trendelemburg, são através da manivela 
removível localizada na lateral da mesa. Sistema 
de movimentação da cabeceira, do dorso e das 
pernas bi-partidas, são através de sistema 
pneumático duplo acionados por alavancas. 
Réguas (barras) laterais em aço inoxidável para 
fixação de castanhas com acessórios diversos. 
Pernas bi-partidas e removíveis para fácil acesso 
perineal sem que haja obstruções. Peça para 
apoio de rins removível e de encaixe nas 
castanhas laterais da mesa. Peças usinadas em 
torno CNC computadorizado de precisão. 
Movimentos que permitem 15 posições diferentes 
como: 01)semi-flexão de pernas e coxas, 
2)trendelemburg, 03)reverso do proclive, 
04)lateral esquerda, 5)lateral direita, 06)sentado, 
07)semisentado,  08)extensão abdominal, 
09)flexão abdominal, 10)para operação de tiróide, 
11)horizontal, 
12)litotômica, 13)elevação de rins, 14)extrema 
lordose, 15)ressuscitação. Acessórios 
obrigatórios que acompanham a mesa: porta 
coxa removível, apoio de rins para lateralidade, 
apoio de ombros para trendelemburg, acessório 
renal (pilé) para cirurgias de rins, arco de 
narcose, manivela removível, extensor de pélvis, 
colchonete de 05 cm nas dimensões da mesa, 
bandeja porta chassis radiográfico, fixadores 
radiais. Capacidade de carga: 220kg. Dimensões: 
1,90x0,60x0,80 a 1,05mts. 

Unidade 2 24.500,00 49.000,00 

SUBTOTAL 180.630,00 
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 Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

137/2018 na modalidade pregão presencial nº 73/2018, instaurado por essa Prefeitura, que 

atendemos plenamente aos requesitos do edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de  2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref: (identificação da licitação e do pregão) 

 

.................................., inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº......................... e do CPF 

nº.................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 

 

( ) não emprega menor de dezesseis anos 

( ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 

                       (assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 

  

Porecatu, ......../......./2018. 

 

 

............................................................ 

Representante legal 
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Anexo IV 

 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

Prefeitura do Município de Porecatu 

Estado do Paraná. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório nº 

137/2018, sob a modalidade pregão presencial nº 73/2018, instaurado por essa Prefeitura, que 

inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante 

com carimbo da empresa 
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Anexo V 

Minuta de Contrato 

CONTRATO Nº XX/2018, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA __________________________________. 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento licitatório nº 137/2018, modalidade 

Pregão Presencial nº 73/2018, de um lado o município de Porecatu através do Fundo Municipal de 

Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 09.412.450/0001-66, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta cidade, 

RG nº 6.605.256-7 SSP/PR, CPF 004.411.199-13, doravante denominado CONTRATANTE e, de 

outro lado, a empresa __________________________, CNPJ Nº _________________, sediada à 

_______________, no município de _____________, através de seu/sua representante legal 

___________, RG nº _____________, CPF nº ___________________ ao final assinado (a), 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes 

condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada fornecerá _____________________ para a Secretaria de Saúde 

com recursos do Fundo Estadual de Saúde, conforme proposta vencedora, descrita e quantificada no 

procedimento licitatório nº 137/2018, modalidade Pregão Presencial nº 73/2018, do Município de 

Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelo objeto é de R$ 

_________ (____________________________), apresentado na referida proposta, já incluídas todas 

e quaisquer despesas, com as dotações orçamentárias 2.052.4490.52.00.00-1548 e 

2.052.4490.52.00.00-1549. 

 

Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 

1 - O pagamento será efetuado à vista no dia 12 (doze) do mês subsequente à entrega/instalação e 

emissão das Notas Fiscais. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja feita até o 

final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada.  

4 – As notas fiscais deverão conter o nome da Secretaria que efetuou a compra, o número da 

licitação, do pregão e do contrato. 

 

Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a:  

1 - Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

2- Assumir total responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos; 

3 – Entregar os materiais em até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato e emissão de ordem 

de fornecimento no Hospital Municipal de Porecatu, situado à Travessa Carlos Chagas, 48, CEP: 

86.160-000, no município de Porecatu/Pr; 

4 – Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não entregar os 

materiais sem motivo aceito pela Administração, e não aceitar as condições estabelecidas decairá do 
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direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93, sem 

prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 

5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições 

do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

6 - Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das 

constantes no ANEXO I – Termo de Referência do referente procedimento licitatório, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazos definidos abaixo.  

Caso os bens sejam considerados insatisfatórios, será lavrado termo de recusa, no qual se consignará 

as desconformidades verificadas, devendo ser substituídos, no prazo máximo de 15 (dez) dias, a 

contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

Cláusula Quinta – As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei 

nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, 

nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar 

ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 

de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 

indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente 

contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

Cláusula Sexta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

Cláusula Sétima – A vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Cláusula Oitava– Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em 

parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Nona – O fiscal do contrato é o Secretário de Saúde Sr. Gerson Cavallari. 

 

Cláusula Décima – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante autorização 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada a 

conveniência para a administração. 

 

Cláusula Décima Primeira - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

 

1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 

o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

 

2 – Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 
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c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 

em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 

 

3 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

 

4 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 

licitação e à execução do contrato. 

 

 

 

Cláusula Décima Segunda – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a solução 

das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 

 

Porecatu, ___ de ______________  de 2018. 

 

 

Fábio Luiz Andrade - Prefeito  

CONTRATANTE 

 

 

 

           CONTRATADA 

 

 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                               Testemunha 1 – nome, RG e CPF 


