PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Processo n.º
08.1078/2011
Fl.________
Visto______

3ª ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA,
AUTOCLAVE, COAGULOMETRO, ENTRE OUTROS) para atender a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA, conforme especificações constantes do Anexo I do Instrumento
Convocatório.
Valor Estimado da Licitação: R$ 486.350,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e trezentos e
cinqüenta reais).
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/01/2012 às 17:00 horas.
LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/01/2012 às 10:30 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/01/2012 às 10:30 horas
DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 30/01/2012 às 11:30 horas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília /DF.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3901-3065 e (0xx69) 3901-3066
E - mail: cml.semad@gmail.com
Endereço: Secretaria de Municipal de Administração - SEMAD.
Coordenadoria Municipal de Licitação - CML
Rua: Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia.
CEP: 76.801-006 – Porto Velho – RO
site: www.licitacoes-e.com.br– Acesso Identificado.
O EDITAL completo poderá ser obtido pelos interessados na CML, em meio magnético,
mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, de segunda a sexta-feira no horário das
08
às
14
horas
no
endereço
acima,
ou
ainda
pelo
endereço
eletrônico
(http://www.portovelho.ro.gov.br). Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901 –
3066 nos horários anteriormente explicitados.
Porto Velho, 16 de janeiro de 2012.
Pregoeira:
Viven Ane Medeiros Rebelo
Equipe de Apoio:
Erineide de Araújo dos Santos
César Augusto Wanderley Oliveira
Carla Lauriane de Araújo
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3ªERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2011
PREÂMBULO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO vem por intermédio do pregoeiro designado
pelo Ato de Designação nº 002/2011/SEMAD de 11/11/2011, publicado no Diário
Oficial do Município nº 4.122 de 11/11/2011, tornar público para conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, a qual será
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 10.300
de 17/02/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal nº 8.666/93 (com suas posteriores alterações),bem como Lei Complementar
123/2006, e demais normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório, cujas
propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO
1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA,
AUTOCLAVE, COAGULOMETRO, ENTRE OUTROS), conforme especificações constantes do
Anexo I deste Edital, o qual deverá ser minuciosamente observado pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.
1.2 - Os quantitativos, unidades e especificações técnicas dos materiais, objeto deste Pregão,
estão contidas no Anexo I deste Edital.
1.3 - INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/01/2012 às 17:00 horas.
1.4 - LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/01/2012 às 10:30 horas.
1.5 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/01/2012 às 10:30 horas.
1.6 - DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 30/01/2012 às 11:30 horas.
1.7 - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.
1.8 - Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO;
b) Anexo II: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
c) Anexo III: MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS
RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR;
2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizandose, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do
horário previsto neste Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
2.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Administração do
Município de Porto Velho - SEMAD, designado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil S/A, no endereço, www.licitacoes-e.com.br, opção
“acesso identificado”.
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2.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão
ser enviados ao pregoeiro até três (3) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
via internet, pelo e-mail
cml.semad@gmail.com;
2.4 – As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e
disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br, no campo MENSAGENS, no link
correspondente a este edital.
2.5 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento
e abertura da proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e
início da disputa.
2.6 – Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio
magnético, na Secretaria de Municipal de Administração – SEMAD, na sala da Coordenadoria
Municipal de Licitações – CML, sito à rua: Duque de Caxias, nº 186 – Bairro Arigolândia - CEP:
76.801-006 – Porto Velho – RO, das 8h às 14h ou no site do Banco do Brasil SA, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou ainda no site da Prefeitura do Município de
Porto Velho-RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br.
3 – DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 – As despesas com o objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da
seguinte Dotação Orçamentária, Programa de Trabalho e Elemento de Despesas, também
explicitados e constantes da respectiva Nota de Empenho:
Programa: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS - Projeto
Atividade: 08.31.10.301.009.1.402 - Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Fonte: 105.0 –
Esfera: SEG
4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no País, que esteja credenciada no Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e
seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
4.2 – A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que
licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente cadastrados junto
provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S A, através do portal de licitações
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal.

os
ao
no
de

4.3 – Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrarem em uma ou mais
das seguintes situações:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas
por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88,
da Lei no. 8.666/93;
c) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
d) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
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4.4 – Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo,
sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e
deverão ainda ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas exclusivamente por
Tabelião de Notas, ou ainda, autenticados por servidor pertencente à Coordenadoria Municipal
de Licitações - CML/SEMAD, mediante apresentação e conferência dos originais.
5 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME
5.1.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
I – Coordenar o processo licitatório;
II - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III – Conduzir a sessão pública na internet;
IV - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório;
V – Dirigir a etapa de lances;
VI – Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII – Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII – Indicar o vencedor do certame;
IX - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
homologação.
5.2 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
5.2.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.
5.2.2 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".
5.2.3 - A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil, provedor do sistema, devidamente
justificado.
5.2.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura
Municipal de Porto Velho - RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.2.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.3 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.3.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de
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preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br,
opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.
5.3.2 – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas
neste Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.
5.3.3 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados;
5.3.4 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação;
5.3.5 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão
Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E SEU ENVIO
6.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2 – Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e
horários definidos nos subitens 1.3 a 1.7 deste edital. Para inserção de suas propostas
iniciais, os licitantes deverão observar rigorosamente a descrição e quantidade de
fornecimento dos materiais constantes no Anexo I do presente Edital.
6.2.1 - Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos
complementares junto ao campo de informação do sistema licitações-e, não poderá o
licitante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais como:
nomes, endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.
6.3 – Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas
especificamente com as seguintes condições:
6.3.1 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão.
6.3.2 – Na sua Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos materiais ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá
ser indicada a marca, modelo, referência, tipo e prazo de garantia do produto ofertado,
observadas as especificações mínimas contidas neste edital.
6.3.3 – Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros documentos referentes aos materiais licitados, enviando-os em tempo hábil,
scanneados para o e-mail cml.semad@gmail.com, a fim de proporcionar ao Pregoeiro,
maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; no
referido material deverá conter obrigatoriamente o endereço do site do fabricante.
6.3.4 – Informações como Marca, e dependendo do objeto, modelo ou referência,
deverão constar do campo próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas
neste instrumento convocatório outras informações julgadas necessárias e
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pertinentes, serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do formulário
proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.
6.3.5. A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos
sobre o material ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo,
entretanto, necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações do material
solicitado.
6.4 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.
6.5 – O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.
6.6 - Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos
decorrentes da operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como
transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas
incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do
presente Pregão;
6.7 - Os preços propostos serão, para todos os efeitos legais, de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.8. A Proposta de Preços do licitante declarado vencedor do certame licitatório, nos termos
do subitem 7.8 do presente Edital, deverá ser datilografada ou impressa em papel timbrado
em uma (01) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso
corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as
páginas e assinada na última pelo responsável ou procurador da empresa licitante, bem como
numeradas em ordem crescente, além de conter o seguinte:
I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do licitante, bem
como conta - corrente, nome e número da agencia bancária pela qual ocorrerá o crédito
dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrarse vencedora desta licitação;
II. Constar Preços unitários e total por lote, em Real, utilizando-se apenas duas casas
decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para
fins de apuração do real valor da proposta;
6.9 – As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta (ANEXO II deste Edital), confeccionado em
papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
6.10 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6.11 – A empresa vencedora deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final, com
as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital.
6.12 - É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos
os lotes, objeto do presente Edital.
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7 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES
7.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
7.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.2.1 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
7.2.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.
7.4 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.5 – Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.
7.7 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.8 - Após a fase de lances e/ou negociação, se houver, a licitante vencedora deverá
readequar os preços unitários e total do lote, salientando que serão desclassificadas as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários para os itens que compõem os lotes
superiores aos preços de mercado atestado pela Administração, ou ainda que divirjam
daqueles informados no sistema (preço de arrematação do lote).
7.8.1 - A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF deverão ser escanneados dos originais, os quais deverão
estar assinados, rubricados, e enviados via correio-eletrônico para o e-mail
cml.semad@gmail.com, imediatamente após o encerramento da disputa de preços, ou outro
prazo que venha a ser definido pelo pregoeiro no sistema.
7.8.2 – A proposta e os documentos apresentados por correio-eletrônico deverão ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por qualquer
servidor da Coordenadoria Municipal de Licitações – CML/SEMAD, no prazo máximo de 3
dias úteis, contados do final da sessão do pregão, para a Coordenadoria Municipal de
Licitações – CML/SEMAD situada na Rua Duque de Caxias nº 186 – Bairro Arigolândia - Porto
Velho –RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/2011
PROCESSO Nº 08.1078/2011
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.
7.9 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o objeto deste Pregão
será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
7.10 – Se a proposta não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.
7.11 – O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na
etapa de propostas. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
valem os valores obtidos na etapa de propostas.
7.12 – Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual
estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará
disponibilizada na Internet para acesso livre, após a homologação do Pregão.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 – Para julgamento será adotado o critério de "menor preço por lote", o pregoeiro levará
em consideração o menor preço total final apurado do Lote, sendo que a licitante deverá
apresentar seus preços unitários para cada item que compõe o lote;
8.2 – Serão desclassificadas as propostas que:
I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos, que sejam
omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. A desclassificação de proposta será
sempre fundamentada e registrada no sistema pelo Pregoeiro, possibilitando assim o
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
II - Se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos
aspectos tributários;
III - Ofertarem materiais com características que não atendam às especificações técnicas
básicas indicadas no Anexo I deste Edital;
IV - Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido;
V - Que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de
outros licitantes.
VI - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus preços
unitários e total do (s) lote, (s) superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado;
8.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.
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8.4 - O Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação,
sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Porto Velho/RO ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
8.5 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
8.6- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e Empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
8.7 - Após a disputa de cada lote, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45, da Lei Complementar nº 123/06, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a
condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as
ME’S e EPP’S.
8.8 – Não ocorrendo o empate previsto no subitem 8.7 deste Edital com relação aos
benefícios concedidos as ME’s e EPP'S, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
8.9 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o(s) licitante(s) será(ao)
declarado(s) vencedor(es) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1 – A Habilitação das licitantes será verificada “on line” no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF, e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo, ainda, apresentar:
9.1.1 – Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
(C.R.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c / c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no
Anexo III deste Edital.
9.2 - O Proponente Vencedor que não for habilitado no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além da Declaração
constantes do subitem 9.1.1 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:
9.2.1 - Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta
Comercial;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o
estatuto ou o contrato consolidado;

9

Viven

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Processo n.º
08.1078/2011
Fl.________
Visto______

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados
os seus administradores.
9.2.2 – Regularidade Fiscal:
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
h) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.3 Disposições Gerais da Habilitação
9.3.1 - Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados no Item 9 deste Edital (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida a
veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, que diz
respeito a regularidade fiscal prevista no Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.
9.3.2 – A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2.1 (alíneas “a” a
“c”) e 9.2.2 (alíneas “a” a “g”) deste Edital, poderá ser substituída pelo Certificado de
Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão
de Cadastro de Fornecedor/SEMAD.
9.3.2.1 – De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2.1 (alíneas “a” a “c”) e
9.2.2 (alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;
9.3.3 - A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer
processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da
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Coordenadoria Municipal de Licitações – CML/SEMAD mediante apresentação dos originais
para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após
a verificação “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:
I - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome da empresa que irá participar do presente certame e, preferencialmente, deverão
conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;
II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou,
se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto
aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do
licitante.
9.3.4 - Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
9.3.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital;
9.3.6 – Todos os documentos de habilitação emitidos língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
9.3.7 – Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de
Títulos e documentos.
9.3.8 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.3.9 - A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do futuro contrato ou instrumento equivalente.
10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
10.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório;
10.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas;
10.1.2 – Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências
dela decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do
certame;
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10.2 – Declarado (s) o (s) vencedor (es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, sendo-lhe (s) concedido prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses;
10.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);
10.2.2 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
10.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;
10.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito
sem objeção, venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;
10.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Coordenadoria Municipal de Licitações CML, localizada na sede da Secretaria de Municipal de Administração -SEMAD, sito à rua
Duque de Caxias nº 186 – Bairro Arigolândia, CEP 76.801 -006, Porto Velho/RO, em dias
úteis, no horário de 08:00 às 14:00 horas, ou ainda, remetidos via correio eletrônico para
o e-mail: cml.semad@gmail.com, respeitados os prazos inicialmente definidos neste
instrumento, o qual deverá receber, decidir os recursos encaminhando a autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
10.7 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este Pregão
poderão ser consultados no endereço: www.licitacoes-e.com.br que será atualizado a cada
nova etapa constante neste edital.
11 – DA ADJUDICAÇÃO:
11.1 – A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a
análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de recurso.
11.2 – Ocorrendo recurso (s), depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao (s)
interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pelo Secretário Municipal de
Administração do Município de Porto Velho/RO ao (s) licitante (s) vencedor (es).
12 – DA HOMOLOGAÇÃO:
12.1 - Caberá ao Secretário Municipal de Administração de Porto Velho -RO HOMOLOGAR o
resultado do pregão, após cumpridas as formalidades e etapas do procedimento licitatório.
13 – DA CONTRATAÇÃO
13.1 - A contratação da Adjudicatária será instrumentalizada por intermédio de Nota de
Empenho.

12

Viven

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Processo n.º
08.1078/2011
Fl.________
Visto______

13.2 - Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos
prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste
contrato.
13.3 - A obrigação decorrente do fornecimento de bens será firmada entre a Administração e
o Fornecedor, por meio de empenho, observando as condições estabelecidas neste Edital,
seus anexos e na legislação vigente.
13.4 - Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a nota de
empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assinar o futuro contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízos das multas
previstas neste edital e no futuro contrato e das demais cominações legais.
13.5 - A contratação resultante do objeto deste Edital, reger-se-á ainda pelas normas fixadas
pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 - Compete à Contratante:
14.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
14.1.2 – Fiscalizar a boa execução do fornecimento, zelando pelo fiel cumprimento de suas
cláusulas e condições.
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1 – Compete à Contratada:
15.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que a Secretaria realizar, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato;
15.2 – Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes da coleta, seguros,
transporte, e estocagem inclusive carga e descarga, do objeto até sua entrega e recebimento
definitivo em local previamente designado pela Prefeitura do Município de Porto Velho/RO
conforme subitem 16.13 do presente instrumento convocatório.
15.3 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de Porto
Velho/RO no concernente ao objeto da presente licitação, inclusive documentação e atos
praticados até o recebimento definitivo e cujas reclamações formalmente realizadas obriga-se
a atender prontamente.
15.4 – Efetuar a entrega dos produtos objeto da presente licitação, de acordo com as
condições propostas neste Edital;
15.5 – O material deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido, sob pena de
responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;
15.6 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes,
laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
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15.7 – Conferir e atender as especificações e as quantidades.
15.8 - No ato da entrega a licitante vencedora deverá ratificar em nota fiscal garantia
contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 (um) ano e Assistência Técnica na cidade
de Porto Velho.
16 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO MATERIAL
16.1 - Fica terminantemente vedado ao licitante contratado entregar materiais que sejam
usados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que
apresente tais características;
16.2– O material licitado deverá ter no ato da entrega garantia contra defeitos de
fabricação de no mínimo 01 (um) ano, fornecido pelo fabricante.
16.3– O material será fornecido pela empresa vencedora, de primeiro uso, no que couber,
devendo mantê-lo sempre com qualidade e dentro de sua validade até seu recebimento
definitivo, respeitando-se complementarmente o período da Validade ofertada.
16.4- O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho à
contratada;
16.5 - O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto da licitação, é de 60 (sessenta)
dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho emitida juntamente com
a ordem de fornecimento;
16.6 - O não atendimento do prazo fixado no subitem 16.5 poderá implicar na aplicação das
sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93
16.7 - O não atendimento do prazo fixado implicará em pena de rescisão do termo que
instrumentaliza a contração, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e outras
previstas neste Edital de Licitação e na Legislação pertinente e em vigor, salvo justificativa
fundamentada do fornecedor, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade
orçamentária responsável pela contratação;
16.8 - Durante o período de validade da garantia dos produtos fornecidos, o licitante
contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante dos referidos produtos,
obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que vier a apresentar
irregularidades, defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes da
proposta apresentada, sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO;
16.9 - Os produtos eventualmente substituídos/trocados terão o mesmo prazo de garantia
fixado na proposta comercial do licitante.
16.10 - A substituição/troca referida no subitem 16.8 deste Edital, deverá ser providenciada
pelo licitante contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em
que a mesma receber notificação expedida pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO,
realizando sua entrega no Almoxarifado da SEMED no endereço constantes.
16.11 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em
desacordo ou conflitante com quaisquer especificações prescritas.
16.12 - No ato da entrega a licitante vencedora deverá ratificar em nota fiscal garantia
contra defeitos de fabricação de no mínimo 01 (um) ano, devendo o fornecedor ser
responsabilizado se ocorrer, o fornecimento de produtos danificados, que deverão ser
imediatamente substituídos e entregues, sem qualquer ônus para o contratante, na Secretaria
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Municipal de Educação no endereço do almoxarifado, sito à Av. Pinheiro Machado, n° 1821,
bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho - Rondônia.
16.13 . Os materiais, objeto do presente certame, serão entregue, no Almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, sito à Av. Pinheiro Machado, n° 1821,
bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho - Rondônia, onde serão recebidos por
Comissão de Recebimento designada para esse fim, com conhecimento técnico na
respectiva área, para acompanhamento, fiscalização, conferência e recebimento dos referidos
materiais, obedecendo-se aos seguintes procedimentos:
16.14 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes,
laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
I - Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as
especificações. No local de entrega, um servidor designado fará o recebimento dos produtos
limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota fiscal, fazendo constar
no canhoto e no verso da Nota a data da entrega dos materiais e, se for o caso, as
irregularidades observadas;
II - Definitivamente: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, por servidor que procederá ao recebimento, realizando todos os testes, verificando
as especificações e as qualificações do material entregue, de conformidade com o exigido
neste edital e com o constante da proposta de preços da licitante vencedora.
16.15 - O recebimento definitivo do material, objeto deste certame, não exclui a
responsabilidade do licitante contratado quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados
quando da sua normal utilização pelo Município de Porto Velho/RO.
17 - DO PAGAMENTO
17.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez) dias
após a entrega do material, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura
devidamente atestados por servidor ou comissão encarregado (a) do recebimento e,
observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. Na Nota Fiscal
deverá constar o Banco, agência e número da conta corrente do licitante onde será realizado o
crédito correspondente ao pagamento do objeto desta licitação;
17.1.1 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
àquela será devolvida ao (s) licitante (s) vencedor (es), pelo responsável, e o pagamento
ficará pendente até que o licitante providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;
17.1.2 –O Município de Porto Velho/RO não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos
em decorrência de conduta exclusiva da contratada;
17.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade perante as receitas estaduais e municipais,
além do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS;
17.3 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Município de Porto Velho, em favor da (s) empresa (s) vencedora (s). Caso a
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mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
17.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
17.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a
atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o
efetivo pagamento.
18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do objeto, comportarem-se de
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao
Município de Porto Velho/RO pelo infrator:
18.1.1 - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
18.1.2 - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratual;
18.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei
nº 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade que
culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% (dez por cento) do valor
contratual, no caso de inexecução total, ou até 10% (dez por cento) do valor inadimplido, na
hipótese de inexecução parcial;
18.1.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
18.1.5 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
18.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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;
18.2 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
18.3 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais,
advir de caso fortuito ou motivo de força maior;
18.4 – A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais,
deverá ser dirigida a Secretaria, no horário das 8h às 14 horas (horário local), até a data de
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vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério da Secretaria a sua
aceitação.
18.5 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.
18.6 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
seus anexos e demais cominações legais.
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - A SEMAD, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;
19.2 - O preço estabelecido nesta licitação será fixo e irreajustável;
19.3 – Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo (s) mesmo (s)
instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o (s) prazo (s)
inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas;
19.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário;
19.5 – Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o expediente normal na Prefeitura do Município de Porto Velho/RO,
no horário das 08:00 às 14:00 horas (horário local no Município de Porto Velho);
19.6 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;
19.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato;
19.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
19.9 – Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Administração tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas
aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;
20 – DO FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
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Porto Velho/RO, 16 de janeiro de 2012.

Viven Ane Medeiros Rebelo
Pregoeira
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
LOTE 01
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
LAVADORA
TERMODESINFECTORA:
Para
lavagem, enxágüe e desinfecção
térmica automática de materiais e
acessórios. Possuir 02 portas de
fechamento
e
deslizamento
vertical
automático;
Deverá
acompanhar
o
equipamento
bandejas de lavagem e apoio
inferior
e
braços
giratórios;
Dimensões
internas
mínimas:
660mm x 660mm x 660mm (I x a
x
p);
Dimensões
externas
mínimas: 850mm x 2033mm x
900mm (I x a x p); Volume
nominal mínimo da câmara:
200litros. A estrutura deverá em
aço inox ultra-resistente, com
câmara interna em aço inox AISI316L,
acabamento
polido
espelhado e iluminação interna
através
de
refletor
dicróico,
câmara soldada por robots, sem
dobras, polida; Revestimento da
câmara em aço inoxidável AISI
430 com 1,5mm de espessura; A
câmara
deverá
prever
uma
entrada
de
validação,
para
posicionamento de 24 ou mais
canais
de
temperatura
com
sensores tipo ``t``; Obedecer às
normas ISO 15883-01 1 ed. 28
Out, Portas: Fechamento vertical
com visar de vidro temperado,
construídas em aço inoxidável
AISI- 316L, dotada de sistema de
segurança. Bomba: Circulação de
água nas fases de lavagem, com
capacidade de pelo menos 400
litros/min, enxágüe e desinfecção
térmica. Injeção de água sobre
pressão nas tubulações dos racks
e nos braços rotativos. Sistema
programável de dosagem para
controle de injeção de detergentes
enzimáticos através de bomba
dosadora; Sistema Hidráulico em
inox, sendo bomba de circulação
em bronze e tubulação inox e
válvulas em inox e nylon, Unidade
De Secagem: acoplada à parte
superior
do
equipamento,
permitindo
a
secagem
dos
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materiais e instrumentais através
da circulação de ar quente
filtrado, no interior da câmara; Ar
aquecido através de trocador de
calor, dotado de três resistências
elétricas; Temperatura regulada
através de termostato; Tempo
desecagem
regulável
por
software, Comando: com tela
``Touch Screen`` colorida de
simples
operação.
Permitindo
armazenagem
de
15
ciclos
configuráveis pelo usuário, e
definição do tempo e temperatura
nas fases do processo; Deverá
permitir o uso dos conceitos de
ajustes
de
parâmetros
em
processo de validação tipo Ao.
Sistema de registro através de
impressora
matricial
de
40
colunas, embutida no painel
frontal, e opção para impressora
externa; Sistema de dosagem de
detergente que permite adequar
quantidade suprida por tipo de
detergente e fase do ciclo. Alarme
para falta de detergente nos
recipientes,
Prever
alarmes
sonoro e/ou visual, dotado de
sistema detector de obstáculo,
Bloqueios eletrônicos e níveis de
proteção por senha; Trole de
carregamento opera na mesma
altura que a câmara de lavagem,
eliminando trabalho pesado de
movimentação
das
estantes,
Manutenção
preventiva
por
sistema sem necessidade de
espaço lateral inclusa durante o
período de garantia com previsão
de
uma
visita
mensal;
Treinamento operacional incluído
no fornecimento, a pelo menos
quatro pessoas indicadas pela
administração,
Acessórios:
02
(dois) racks de carga; 02 (dois)
carros de transporte; 01 (um)
rack para anestesia; 02 (dois)
cestos p/instrumental tamanho
grande:
02
(dois)
cestos
p/instrumental tamanho médiol;
02 (dois) cestos p/instrumental
tamanho pequeno; 01 (um) cesto
p/utensílios tamanho médio; 01
(um) cesto c/furos pequenos
tamanho grande; 01 (um) cesto
c/furos pequenos tamanho médio;
01 (um) cesto c/furos pequenos
tamanho pequeno; 01 (um) rack
para
endoscopia;
01
(uma)
impressora,
Sistema
De
Purificação
De
Água:
por
desmineralização:
Equipamento
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para purificação de água, com 5
estágios
de
eliminação
de
impurezas; Sistemas de filtração,
adsorção e osmose reversa o
equipamento remove da água de
alimentação cerca de 96% das
impurezas
dissolvidas
e
em
suspensão; O nível de impurezas
da água produzida situa-se abaixo
dos limites máximos especificados
pela Norma ISO 11.134, que
regulamenta internacionalmente a
qualidade da água destinada à
esterilização;
Equipamento
projetado
para
alimentar
autoclaves
de
médio
porte
normalmente
utilizadas
em
hospitais; A água produzida com a
mesma qualidade da água monodestilada.
Valor total do lote por extenso:

LOTE 02
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
AUTOCLAVE
HOSPITALAR
HORIZONTAL (54 A 150 LITROS)
Autoclave para Esterilização e
secagem
de
materiais
de
superfície,
espessura,
termosensíveis
e
líquidos.
FUNCIONAMENTO: Elétrico ou a
vapor de rede , utiliza vapor
saturado
sob
pressão
como
agente esterilizante, e alto vácuo
para remoção de ar e secagem.
Capacidade volumétrica minímo
de 120litros. Ciclo totalmente
automática com interrupção no
final
do
processo.
Permite
programar todo o processo de
esterilização, como tempo de prévácuo,secagem, temperatura e
tempo
de
esterilização.
INDICAÇÃO: Adequada para uso
em
hospitais,
indústrias
farmacêuticas,
químicas,
alimentícias, laboratórios e outros.
CONSTRUÇÃO: Porta: Uma porta.
Sistema de fechamento, através
de volante central e braços
concêntricos com vedação através
de perfil de silicone resistente a
alta temperatura. CHAPEAMENTO:
Pintura epóxi na cor branca ou
inox
escovado.
SISTEMA
HIDRÁULICO: Tubulação em cobre
e conexões em latão. Filtros em
bronze, elemento filtrante em aço
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inoxidável. Bomba de Vácuo tipo
anel liquido, dimensionada a
capacidade
do
equipamento.
Bomba d' água tipo centrifuga,
utilizada para aumento de pressão
na
rede,
auxiliando
o
bombeamento d'água para o
gerador
de
vapor.
Válvulas
solenóides normalmente fechada
com acionamento elétrico, corpo
em latão forjado com vedação
tipo diafragma ou pistão de teflon.
Sistema de purga através de
purgador termostático e válvula
solenóide normalmente fechada,
controlada
pelo
micro
processador.
PAINEL
DE
COMANDO:
Painel
frontal
confeccionado em policarbonato
com
teclas
de
comando
e
instruções de uso, display em LCD
( cristal liquido) , manômetro,
manôvacuometro e chave liga/
desliga. SEGURANÇA: Válvula de
segurança para alivio da pressão
excessiva.
Pressostato
de
segurança
para
desligamento
automático do aparelho em caso
de pressão excessiva. Trava de
segurança na(s) porta(s), para
impedir a abertura quando estiver
com pressão acima do nível de
segurança. Sensor de porta(s) ,
para
impedir
o
inicio
da
esterilização com a porta aberta.
Controle de nível d'água, para
evitar a queima das resistências
caso haja falta d'água. Fusíveis de
proteção elétrica em caso de
sobrecarga na rede elétrica.
CONTROLES E PROCESSOS: Ciclo
operacional
totalmente
automático e interrupção no final
do processo. Dispõe de um
controlador que realiza qualquer
configuração desejada, permite
alterar todo o processo de
esterilização, como tempo de prévácuo, secagem, temperatura e
tempo de esterilização, também
permite a visualização de um
ponto de temperatura e tempo de
esterilização
em
ordem
regressiva.
Valor total do lote por extenso:
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LOTE 03
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
COAGULOMETRO: Características
Técnicas
Detector:
Sistema
fotométrico
com
agitador
magnético. Bloco Termostatizado:
Bloco em alumínio, com controle
eletrônico de temperatura em 37º
C Memória: Armazenamento de
curvas de calibração de TP e
Fibrinogênio com até 10 Diluições
Armazenamento dos 100 últimos
resultados. Tensão Elétrica: 90 a
240 Volts ¿ 50/60 Hz Potência: 30
VA, máxima Peso: 2,2 Kgs
Impressora : Térmica gráfica,
embutida no equipamento.
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Valor total do lote por extenso:

LOTE 04
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
Balança Antropométrica infantil
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidade máxima de 15kg;Divisão de 5g- Bandeja
anatômica;- Colchão exclusivo
para maior conforto do bebê;Função tara;- Bivolt automático
para 110 e 220V- Teclados com
motivos infantis;- Cor branca;Displays de led vermelho de alto
brilho;- Garantia de 1 ano.

UNID

QUANT

UND

04

Valor total do lote por extenso:
LOTE 05
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
RESPIRADOR
ELETRÔNICO
MICROPROCESSADO
NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO
Especificações Técnicas Modos
Ventilatórios:
*
Adultos
e
Pediatria o Volume+ Controlado
+ AssistidoControlado + SIMV
com Pressão de Suporte (PSV) o
Pressão
+
Controlado
+
AssistidoControlado o SIMV com
Pressao de Suporte o Pressao de
Suporte o CPAP o Ventilacao
Mandatária Minuto (MMV) + PSV
o
PSV
+
Volume
Tidal
Assegurado o Pressão Bifásica o
VNI (Ventilação Não Invasiva) *
Neonatologia
o
Pressão
Controlada
(PCV)
o
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AssistidoControlado o Pressão de
Suporte (PSV) o CPAP o SIMV
(PCV) + (PSV) o Fluxo contínuo,
ciclado por tempo com pressão
regulada * Ventilação Backup
(respaldo)
o
PCV
em
adulto,pediatria e neonatos. o
Ventilação de Emergência * FiO2
* Tempo Inspiratório: 0,3-3,0
segundos
*
Frequência
do
respirador: 1-150 rpm * Volume
corrente: 50 a 2500 ml * *
Sensibilidade: o Por fluxo e Por
pressão * Pressao Controlada
(PCV): -2-70 cm H2O sobre PEEP
* Pressão de Suporte (PSV): 070
cm
H2O
sobre
PEEP*
Sensibilidade
espiratória:
Regulável de 5 a 40% do fluxo
inicial * PEEPCPAP: 0-50 cm H2O
* Nebulização: Sincronizada com
a inspiração * Fluxo Inspiratório:
o
Em
VCV:
Regulagem
automática o Em PCV e PSV: At¿
160 lmin. o Fluxo Continuo em
Neonatologia: 2-15 lmin. * Pausa
Inspiratória (modo VCV): -0,252,0 segundos * Disparo manual *
O2 100% * Stand By: Para
manter a programação sem
ciclagem * Saída série (RS232):
Para comunicação externa *
Parâmetros de saída: o Pressão
da via aérea: Pico, Plateau, M¿dia
base o Tempo Inspiratório o
Tempo Expiratório o Relação I:E
de respirações espontâneas o
Volume corrente expirado o Pico
de
Fluxo
Inspiratório
o
Complacência
dinâmica
o
Frequência total * Mecânica
Respiratória:
o
AutoPEEP
o
Complacência
dinâmica
o
Complacência
estática
o
Resistência inspiratória estática o
Resistência expiratória estática o
Capacidade vital lenta o P0.1 *
Alarmes: o Pressão máxima e
mínima da via aérea, o Apnéia
com
tempo
regulável
o
Frequência respiratória máxima o
PEEP máximo e mínimo o Fonte
de alimentação de gases (Ar O2) o Queda de energia elétrica
o Carga baixa de bateria o
Microprocessador Os alarmes são
ativados segundo ordem de
prioridade com avisos luminosos,
auditivos e/ou mensagem na
tela. Acessórios Standard * 1
Circuito paciente de silicone
adulto com válvula expiratória
(Autoclavável)
*
1
Braço
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pantográfico
para
circuito
paciente * 1 Mangueira para ar
comprimido * 1 Mangueira para
oxigênio * 1 Cabo de força
tripolar padrão Nema * 1
Pedestal deslizante * 1 Manual
de Instrução * 1 Pulmão de
Teste: Acessórios Opcionais *
Umidificador
Aquecedor
*
Circuito paciente de silicone
pediátrico (Autoclavável).
Valor total do lote por extenso:
LOTE 06
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
APARELHO
DE
FOTOTERAPIA,Apresentação:
Halógena-dicroica, possibilitando
ajuste do foco em todas as
posições, verticais e laterais;
resfriada por sistema de ar
forçado. Construção compacta e
ajuste de altura com movimentos
suaves, com um mínimo esforço
por parte o operador, por sistema
de pinça e mola embutidos no
poste. Movimentos angulares por
sistema de fricção. Pedestal móvel
com
grande
estabilidade,
diâmetro da base de, no mínimo,
60cm, com rodízios giratórios,
para fácil locomoção.Alças de
empunhadura no cabeçal que
permitem movimentos angulares
em vários planos para ajustar o
foco no paciente e para evitar
risco de queimadura para as
mãos. Sistema óptico com dois
filtros,
infravermelho
e
ultravioleta, a fim de minimizar as
perdas insensíveis de líquidos e os
efeitos de aquecimento sobre o
paciente.
Filtros
facilmente
removíveis para limpeza, através
de sistemas de fixação com base
rosqueável manualmente. Sistema
de segurança que impede o
funcionamento no caso de falta de
filtro interno. Baixa potencia
elétrica (máximo 80W) para
limitar a perda insensível de
liquido pelo paciente e para
economia de energia;Sistema de
segurança
contra
sobre
aquecimento do aparelho que
interrompe
o
funcionamento.
Irradiância mínima de 20 micro
W/cm2.nm no centro do foco a
50cm de distância, Alimentação:
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127/220
Vselecionável,
Conformidade:
produto
em
conformidade com a legislação em
vigor, em especial com Certificado
de acordo com as normas NBR
IEC 60601-1 (segurança elétrica),
NBR IEC 60601-2-50 (segurança
em aparelhos de fototerapia) e
NBR
IEC
60601-1-2
(compatibilidade
eletromagnética).Registro
na
ANVISA,
Características
Adicionais: com Manual técnico do
equipamento
e
manual
do
usuário,
assistência
técnica
nacional e local
Valor total do lote por extenso:
LOTE 07
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
APARELHO
DE
FOTOTERAPIA:
Apresentação: Consiste de um
conjunto
de
sete
lâmpadas
fluorescentes dispostas na base
de um berço comumente usado
em
berçários
e
alojamentos
conjuntos de tal maneira que o
acrílico do berço permaneça a
cerca de 3 cm das lâmpadas; Este
conjunto de lâmpadas emite luz
de baixo para cima que atravessa
a parte inferior do berço acrílico e
atinge o recém-nascido que estará
ali deitado. Para maior conforto do
R.N., sobre o fundo do berço de
acrílico,
existe
um
pequeno
colchão transparente de gel de
silicone de modo a não interferir
na irradiação a ser recebida pelo
paciente. Para se aproveitar a luz
periférica, que normalmente seria
perdida, a abertura superior
recebe a sobreposição de uma
lamina arqueada, de acrílico, com
a superfície interna refletora, de
modo a jogar a luz de volta para o
paciente.
Desta
maneira,
o
recém-nascido
ictérico
estará
sempre recebendo luz de alta
irradiancia, em todas as direções,
independente de quanto e para
onde se mover no berço. - A
irradiancia media, na faixa do
azul, emitida pelo biliberco e de
14 a 16 microW/cm2.nm para
sete
lâmpadas
fluorescentes
brancas luz do dia, e de 18 a 22
microW/cm2.nm para lâmpadas
fluorescentes azuis especiais. Esta
dose e, pelo menos, 4 vezes
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maior do que a emitida por
aparelhos
convencionais
de
fototerapia. O calor gerado por
este conjunto de lâmpadas e
dissipado através de um sistema
de ventiladores e exaustores. O
biliberco
e
dotado
de
um
dispositivo de segurança para
temperatura. Caso a temperatura
na região das lâmpadas chegue a
39øC, ou caso ocorra uma pane
nos ventiladores, este dispositivo
provoca o desligamento imediato
das
lâmpadas
ate
que
as
condições
seguras
sejam
restabelecidas, Aplicação: Para
tratamento da hiperbilirrubinemia
neonatal, submetendo o paciente
a uma exposição a radiação
concentrada no espectro azul, da
luz visível, por um tempo a ser
determinado, conforme o caso,
pelo
medico
atendente,
Conformidade:
produto
em
conformidade com a legislação em
vigor, em especial com Certificado
de acordo com as normas NBR
IEC 60601-1 (segurança elétrica),
NBR IEC 60601-2-50 (segurança
em aparelhos de fototerapia) e
NBR
IEC
60601-1-2
(compatibilidade
eletromagnética).Registro
na
ANVISA,
Características
Adicionais: Móvel em chapa de
aço com fino acabamento epóxi
texturizado,
montado
sobre
suporte
tubular
com
quatro
rodízios giratórios de quatro
polegadas de diâmetro sendo,
dois, com freio; Acompanha
conjunto de duas gavetas e um
gavetão para alojamento e guarda
de materiais diversos (AC). O
aparelho
e
totalmente
desmontável, de fácil limpeza e
troca das lâmpadas. - Chave
liga/desliga e fusível de proteção.
Medidas externas (LxPxH): 54 x
87 x 102cm; Peso desembalado:
53kg; embalado: 58Kg (com
acessórios).
Potencia
elétrica
prevista: 180 Watts. Freqüência:
60Hz. Sem acessórios. Equipada
com 03 lâmpadas fluorescentes
azuis e 04 branca luz do dia e
berço acrílico sobre a estrutura e
rodízios, com gavetas. Registro no
Ministério da Saúde
Valor total do lote por extenso:
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LOTE 08
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
APARELHO DE RAIO X MÓVEL:
Equipamento Radiológico de no
mínimo
100
mA/100KV
Transportável, completo com tubo
de ânodo fixo com 02 focos,
Colimador
Luminoso
e
transformador e comando com
disparador a distância. Colimador
Luminoso.
Caixa
com
revestimento
em
chumbo.
Lâminas em vários estágios.
Lâmpada halógena de 12 volts.
Temporizador
eletrônico
para
centralização. Coluna/Base Coluna
contrabalanceada,
com
freios
mecânicos. Cabos de aço duplos
com sistema de contrapeso para
sustentação. Base montada com
04 rodízios de borrachas especial.
Braço telescópio recolhivel com
movimento longitudinal de no
mínimo 18 cm. Cabeçote giratório
de
360
graus.
Filtro
total
permanente do feixo útil de
radiação equivalente a 2,5 mm de
alumínio.
Sistema
Unitanque:
Unitanque,
reúne
Ampola,
Disparador de Calor com cabo de
2,5 mt, Transformador de Alta
Tensão,
Ponte
de
silício
retificadora de onda completa,
imersa em óleo isolante. Ampola
de Raio-X, com anodo fixo de 2
focos. Potência de 2/9 KW.
Tratamento a Vácuo. Cúpula com
restimente de chumbo. Ampola
Produtora de Raios X Anodo Fixo.
Filamento foco fino de 1,8 mm
Foco grosso de 4,3 mm. Potência
de foco fino de 2 KW. Foco grosso
de 9 KW. Alimentação de Rede Fio
Bifásico, 220 volt/60 Hz terra.
Cabo de rede de 6 mt

UNID

QUANT

UND

01

MARCA

MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Valor total do lote por extenso:
LOTE 09
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
VIDEO LAPAROSCOPIO: A. 01
(Uma)
Micro
câmera
digital
Portátil; Possuir 1 a 3 chips para
endoscopia; Possuir filtro para
ótica flexível; Possuir Progressive
Scan
e/ou
entrelaçado;
Sensibilidade mínima de 3 lux;
Auto-foco com exposição manual
entre 1/60 a 1/10.000 segundos,
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ou intervalos maiores; Possuir
capacidade para Captação de
imagem; ı Comando de gravação;
ı
White
balance;
Cabo
de
interligação entre o console da
câmera e a câmera com no
mínimo 2,5 metros; Possibilidade
de atender no mínimo quatro
especialidades,
sendo:
artroscopia,
laparoscopia,
cistoscopia
e
torascopia;
Resolução horizontal mínima de a
partir de 640 linhas e compatível
com resolução do monitor; Possuir
no mínimo as seguintes saídas
múltiplas: Vídeo Composto, SVídeo, DVI ou SDI; Tensão de
alimentação de 127 VAC( F-N), 60
Hz; Cabeça compatível com a
microcamera. B. 01 (Uma) Fonte
de Luz; Portátil; Utilizar lâmpada
Xenon; Lâmpada com potência
mínima de 300 Watts; Lâmpada
com vida útil de no mínimo 500
horas contínuas e lâmpada ou
fonte de reserva halógena de
150w; com vida útil de até 50
horas contínuas; ı Ajuste manual
de
intensidade
luminosa;
ı
Indicador digital com intensidade
de luz; ı Cabo de iluminação com
fibra óptica, autoclavável, com
comprimento mínimo de 2,5
metros; ı Tensão de alimentação
de 127 VAC( F-N), 60 Hz; C. 01
(Um) Insuflador de CO2 ı Portátil
Eletrônico; ı Mangueira de saída
para o paciente; ı Pressão de
insuflação de 0 a 30 mmHg, ou
intervalos maiores; ı Fluxo de 0 a
30 litros, ou intervalos maiores; ı
Possuir ajuste de fluxo e pressão;
ı Possuir indicação digital de fluxo,
pressão intra-abdominal, pressão
de gás carbônico; ı Possuir alarme
audiovisual para alta-pressão; ı
Possuir controle de pressão com
alarme de segurança; ı Tensão de
alimentação de 127 VAC( F-N), 60
Hz; ı Possuir todas as mangueiras
e conectores necessários ao seu
funcionamento; ı Possuir todos os
cabos de ligação necessários; ı
01(Uma) Agulha de veress de
aproximadamente 120 mm de
comprimento; D. 01 (Um) Monitor
de Vídeo Colorido em LCD; ı Alta
definição ;ı Portátil; ı Possuir Grau
Médico; No mínimo 19 polegadas;
Resolução mínima de 700 linhas
sendo compatível com resolução
da câmera; Possuir controle de
contraste, fase, cor, brilho e
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nitidez; Possuir entradas DVI ou
SDI e S-Vídeo; Possuir saída de
vídeo composto; Possuir saída RS
232; Possuir todas as entradas e
saídas
para
o
perfeito
funcionamento do sistema de
roteamento de imagem; Deverá
ser acoplado a Estativa móvel
para equipamentos; Tensão de
alimentação de 127 VAC( F-N), 60
Hz; E. 01 (UM) Cabo de luz de
fibras óticas, 4,8mm de diâmetro
x 20cm de comprimento. F. Rack
para videolaparoscopia fechado
para monitores de vídeo de até 20
polegadas com porta frontal e
traseira com chave, 04 rodizios
sendo
02
com
trava,
05
prateleiras reguláveis na altura.
G. 01 Endoscopio Rígido com
visão foro obliqua de trinta graus,
grande angular, com transmissão
de luz por fibra ótica incorporada,
10mm de diâmetro x 31cm de
comprimento, autoclavável, corpo
tubular em aço anodizado, lentes
proximal e distal em safira,
endoscópio vedado com solda a
laser.
H.
Instrumental
e
acessórios: 01 Cabo para pinça
monopolar de 14 cm,
01
AGULHAS de Veress de 120 mm
de comprimento, 02 Trocarter
para vídeocirurgia um de 5 mm e
outro 10 mm, , 02 Trocarter de
5mm a 6mm de diâmetro, 10,0cm
de comprimento, com ponta
piramidal para perfuração do
tecido 02 Trocarter de 5 mm de
diâmetro, 10 cm de comprimento,
com válvula multifuncional e
vedação eletro-magnética, com
torneira para passagem de gás,
02
Cânula
endoscópica
com
conexão luer lock e extremidade
distal com 5 mm de comprimento,
Tesouras
endoscópica
de
Metzembaum
280
mm
de
comprimento
com
ponta
angulada,
02
Valvulas
para
aspiração e irrigação –sendo
conjunto de sucção e irrigação
com válvula, 3 m de tubo com 02
pontas com conexão para coletor,
02
aplicador
de
clips
sls
médio/grande verde, 01 caixa de
clips de titânio médio/grande, 01
caixa para esterilização de pinças
e trocater, 01 estabilizador bivolt
1000va,01 filtro de linha tipo
régua
Valor total do lote por extenso:
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LOTE 10
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
APARELHO
DE
ANESTESIA,
desenvolvido para administração
de
anestesia
inalatória
em
pacientes desde neonatais até
adultos com obesidade mórbida
dentro
das
mais
variadas
condições de ventilação. Este
equipamento
privilegia
a
versatilidade e a praticidade de
manuseio.
MÓVEL:
Possui
estrutura
Inoxidável
confeccionada em Alumínio e com
Pintura em epóxi (sistema de
fusão a quente da tinta com o
metal ); rodízios com travas nas
rodas dianteiras; Apoio para pé
em Aço Inóx; Mesa de trabalho
com tampo em aço Inóx; Válvula
de Alívio da Bolsa Reservatório
(Pop-Off); Entrada de Gases
Padrão ABNT para O2, N2O e Ar
Comprimido; Suporte móvel para
Bolsa Reservatório; Entrada tipo
Yoke (grampo) para cilindro de O2
para emergência e Manômetro de
0 a 300 Kgf/cm² para monitorar a
pressão
do
Cilindro;
painel
Elétrico
com
04
Tomadas
Auxiliares; Bandeja superior para
monitores; Tomada dupla de O2
com aspirador compacto de 500
mL e fluxômetro para O2; Bateria
interna com Autonimia de 120
minutos
para
todo
os
componentes
(exceto
nas
tomadas
auxiliares);
Saída
comum de gases (Fluxo Contínuo
de Gases Frescos ¿ FGF) com
engate rápido; possui gabinete
composto de três gavetas, sendo
a gaveta superior com divisórias
para fármacos, com chave e
tampo em Aço Inóx; Suporte para
extensões e Puxadores para
Transporte.
VENTILADOR
MICROPROCESSADO
SERVO
CONTROLADO:
Ventilador
Eletrônico
microprocessado,
ciclado a tempo e limitado a
Pressão ou Volume; permite a
montagem de sistemas Com ou
Sem absorção de CO2; Possui
controles para: Pressão máxima
inspiratória,
Volume
corrente,
Freqüência respiratória, Relação
I/E e Pressão Limite; display LCD
Alfa numérico que indica os
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parâmetros
ventilatórios
ajustados; Painel com todas os
sinais de Alarmes em tempo real;
Volume Corrente de 25 a 1600
mL, sendo ciclado a Volume ou a
Pressão;
Modalidades
Ventilatórias: CMV, CMV/Assistida,
CPAP; Possui recursos de PEEP e
Platô; Possui circuito com baixa
complacência
e
ausência
de
vazamentos, para obter a máxima
eficiência
em
fluxos
Baixos;
Alarmes auditivos e visuais para:
desconexão,
Baixa
pressão
endotraqueal,
alta
pressão
endotraqueal, falta de energia
elétrica, bateria fraca; Sistema de
Campânula com fole de 1000 mL,
intercambiável, sendo opcionais
os de 400 e 1600 mL; Proteção
contra ajustes involuntário em
todos
os
botões
de
comando.ROTÂMETRO
ELETRÔNICO 3G6C: Para Ar
Comprimido, N2O e O2, contém
02 escalas para cada gás, sendo
uma para Fluxos Baixos ( 0,1 a
2,0 L/min) e outra para Fluxos
Altos (2,5 a 10,0 ou 2,5 a 12,0
L/min) e Backlight de alta
intensidade com LED sistema frio.
Válvula reguladora de Fluxo 25
que garante uma mistura mínima
de 25% de O2 na mistura
O2/N2O; Válvula comutadora de
Pressão
Matic
que
corta
automaticamente o fluxo de N2O
na ausência de pressão de O2;
sistema de exaustão de gás,
garante a lavagem constante de
gases no interior do rotâmetro
para que em caso de vazamentos,
não acumule gases; alarmes
Auditivo e Visual para baixa
pressão da fonte de O2; Válvula
de Fluxo Direto de O2 ¿FLUSH de
O2¿ calibrada em 70 L/min.;
Alarme visual para defeito no
exaustor de gás; manômetro para
monitoração das fontes de gases
(um para cada gás devidamente
identificado), válvulas reguladoras
de pressão incorporadas; Válvula
selecionadora de gás O2 + AR ou
O2
+
N2O..
VAPORIZADOR
CALIBRADO
(sevoflurano,
isoflurano,
enflurano
e
halothano): Confeccionado em
material
inoxidável;
Calibrado
Individualmente e ponto a ponto;
Permite o ajuste da concentração
desejada de forma direta através
de um dial localizado na parte
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superior do aparelho; Dispensa
energia elétrica bem como a
régua de cálculo; Possui sistema
de compensação automática que
garante
a
estabilidade
da
concentração ajustada mesmo
com a variação do fluxo e
temperatura
ambiente;
Reservatório com capacidade de
340 mL de halogenado com
graduação externa com visor;
Escala de volume de 0 a 8% para
Sevoflurano e de 0 a 5% para os
demais halogenados (Isoflurano,
Enflurano e Halothano).
Valor total do lote por extenso:
LOTE 11
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
CONDICIONADOR, de ar, tipo
split, piso e/ou teto, unidade
interna horizontal, capacidade de
refrigeração de 18.000 BTU/h,
220
volts,
função
de
desumidificacão, controle remoto
sem fio, baixo nível de ruído, com
selo PROCEL, garantia mínima do
fabricante de 01 ano, prestada na
cidade de Porto Velho/RO, com
instalação inclusa
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Valor total do lote por extenso:
LOTE 12
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
CAMA HOSPITALAR ADULTO (sem
movimento Fawler) Estrado em
chapa de aço nº 20, com reforço
em ferro chato de ¿¿ x 3/16¿
.Laterais em tubos retangulares
de 50 x 20 x 0,9mm .Grades
laterais com sistema para abaixar
.Articulação
através
de
2
manivelas, sendo o eixo da
articulação em tubos redondos de
1 ¿¿ x 2,25mm de espessura,
proporcionando os movimentos
fowler,
semi-fowler
e
tredelemburg .Totalmente pintada
em epox (tinta eletrostática a pó),
sendo a cabeceira e a peseira
pintadas na cor branca e o
estrado pintado na cor cinza .Pés
com rodízios de 3¿ polegadas
sendo dois c/ freios na diagonal.
.Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,65
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LOTE 13
ITEM

1

DESCRIÇÃO MÍNIMA
DETECTOR FETAL com visor de
cristal liquido Portátil - com
painel
de
LCD
de
grande
visibilidade,
Indicado
para
ausculta dos batimentos cardíaco
fetal e fluxo sanguíneo do cordão
umbilical, além de auxiliar na
localização da placenta a partir da
10ª semana de gestação; Classe
de
enquadramento
(ANVISA);
Classe II; Médio Risco; Faixa de
Freqüência Cardíaca: 50 a 240
bpm; Freqüência ultra-som de 2 a
2,25 MHz; Tipo de correnteCC(Contínua), Proteção contra
penetração
nociva
de águaEquipamento comum, Tipo de
alimentação
Bateria
não
recarregável;
Controles
Liga/desliga
e
Volume,
Indicadores - Liga/desliga.

UNID

QUANT

UND

10

MARCA

MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Valor total do lote por extenso:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Processo n.º
08.1078/2011
Fl.________
Visto______

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
_________________________________(Identificação completa do representante da
licitante), como representante devidamente constituído de ______________________
(identificação completa da licitante ou consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio),
para fins do disposto no item _______(completar) do Edital _____________(completar com
identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação) foi elaborada de maneira independente pelo ______________________
(Licitante/Consórcio) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________
(identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação) quanto
a participar ou não da referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________(identificação
da Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura
oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.
__________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação
completa)
Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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Processo n.º
08.1078/2011
Fl.________
Visto______

ANEXO III

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

Declaramos,
Eletrônico nº

em atendimento ao previsto no edital

de

Pregão

/2011, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s)

menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;
- Esta declaração terá que ser apresentada dentro do Invólucro “Documentos de
Habilitação”;
- Terá que estar com firma reconhecida em Cartório;
- Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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