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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 025/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A participação neste pregão, é restrita às microempresas, microempreendedor Individual ou empresas de 
pequeno porte interessadas, assim enquadradas em conformidade com Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014 e demais alterações 

O Município de Dom Joaquim, com endereço na Praça Cônego Firmiano, nº 40, Bairro centro, CEP: 
35.865-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.303.198/0001-48, isento de inscrição estadual, torna pública a 
abertura do Processo Licitatório nº 025/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2018, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme objeto deste edital, em conformidade com a Lei Federal 10.520, de 
17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo Decreto Municipal 
n° 022/2009, de 10 de novembro de 2009, e, ainda, pelas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do Município, Glacíula Ivanice Pereira, e equipe de 
apoio, designados pela Portaria nº 005/2018, publicada em 02/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- DO OBJETO 

1.1- O objeto deste Pregão Presencial é aquisição de equipamentos, médico hospitalares, 
mobiliário, equipamentos, eletrônicos em geral , entre outros, para serem utilizados, nos serviços 
de Saúde do município, referente a emenda parlamentar proposta nº 12058.768000/1150-01 de 
26/08/15, conforme descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I, deste instrumento 
convocatório. 

2- DA ÁREA SOLICITANTE 

2.1-   Secretaria Municipal de Saúde. 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação neste pregão é restrita às microempresas, micro empreendedor individual ou 
empresas de pequeno porte interessadas, assim enquadradas em conformidade com a Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais alterações, e que atenderem a todas as exigências 
deste edital e seus anexos.                               

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA 

LOCAL:  Prefeitura Municipal de Dom Joaquim 
 Praça Cônego Firmiano, 40, Centro, Dom Joaquim/MG, CEP: 35.865-000 

 Sala de Reuniões .  

DATA:  26/03/2018 

HORA:  13:00H 

  



M U N I C Í P I O  D E  D O M J O A Q U I M 

                        CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

     Praça Cônego Firmiano, 40, centro, Dom Joaquim-CEP: 35.865-000 – Tel.: (31) 3866-1212   Página 2 de 30 

 

3.2. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e 
seus anexos. 
 
3.3. Não se admitirá nesta licitação a participação de:  
 
a) Empresas que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
b) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os servidores do Município de 
Dom Joaquim. 

4- DO EDITAL – CONSULTA E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1- O edital de Pregão estará disponível: 1- no quadro de avisos localizado no hall de entrada da 
Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, na Praça Cônego Firmiano, 40, centro, Dom Joaquim/MG; 2- no 
site da Prefeitura (http://www.domjoaquim.mg.gov.br) – Seção Licitações/Pregões/2018; 3- poderá ser 
solicitado através do e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br; ou, 4- poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim, Sala de Licitações, no horário de 07h00min as 16h00min. Outras informações 
poderão ser obtidas através do telefone: (31)3866-1212. 

4.2- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site oficial da Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim, bem como as publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da 
União, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

4.3- Esclarecimentos e informações necessárias aos licitantes serão prestados na Prefeitura Municipal, no 
endereço supramencionado, no horário de 07h00min as 16h00min, através do telefone (31) 3866-1212 
ou do e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br .  

4.4- A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias 
ao seu preparo e a aceitação das condições estipuladas neste edital. 

4.5- O edital não será encaminhado via postal ou através de fac-símile.  

5- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1-Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre 

a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas 

ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 

realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 

certame. 

6- DO CREDENCIAMENTO  

http://www.domjoaquim.mg.gov.br/
mailto:licitacao@domjoaquim
mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br
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6.1- No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, 
em sessão pública, a pregoeira, que dirigirá os trabalhos, dando início à etapa de credenciamento, que se 
dará conforme critérios a seguir: 

6.1.1- O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante a pregoeira, para proceder ao 
respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento 
licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE OFERTAS, LANCES VERBAIS E MANIFESTAR-
SE A RESPEITO DO INTERESSE DE RECORRER. 

6.1.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital. 

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

a) 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; (cópias autenticadas ou apresentar os originais 
para conferência); 

b) tratando-se de representante autorizado, o mesmo poderá ser credenciado através de Carta de 
Credenciamento, conforme modelo ANEXO II, ou procuração; ambas com assinatura reconhecida. 

c) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com 
reconhecimento de firma do outorgante, NA 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; (cópias autenticadas ou apresentar os originais 
para conferência); 

d) o representante legal, credenciado e/ou procurador, deverá identificar-se exibindo o documento oficial 
de identificação que contenha foto.  

6.1.4- Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do 
documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - 
contrato social onde se possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento 
do credenciamento. 

6.1.5- Os documentos exigidos para o credenciamento (originais ou cópias) deverão ser apresentados no 
início da sessão do pregão, fora dos envelopes de documentação para habilitação e proposta comercial. 
No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou pela pregoeira ou membro da 
sua equipe de apoio. 

6.1.6- A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, 
impedirá a participação do licitante na fase de lances verbais. 

6.1.7- O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado. 

6.1.8- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

6.1.9- A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme Modelo, constante em 
ANEXO III, deverá ser entregue no início da sessão, logo após o credenciamento, separadamente dos 
envelopes 1 e 2. 
6.2. Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, 

sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.  
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6.2.1.  Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será 

efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – 

CCMEI. 

6.3 As certidões descritas nos itens 6.2 e 6.2.1. apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente ano 

terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas declarações 

deverão estar FORA DOS ENVELOPES) 

6.4- Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

6.5- Os documentos relativos à Proposta de preço e a Habilitação deverão ser entregues em envelopes 
separados, fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da 
licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de 
Habilitação"), contendo, em sua parte externa, os seguintes dados: 

 

 

6.6 Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de correios e telégrafos ou por 

representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data 

estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 6.5 deste edital. 

6.7 A participação na forma do item 6.6 impede a apresentação de lances por parte do licitante. 

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1- A Proposta de Preço, contemplando o valor total POR ITEM, deverá ser encaminhada em envelope 
distinto e lacrado, até a data e horário marcados para abertura do certame.  

7.2- A Proposta deve ser redigida em português, de forma clara e precisa, não pode ser manuscrita nem 
apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, deve ser datilografada ou impressa por meio eletrônico, 
devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da 
empresa licitante e dados bancários, ser preferencialmente em papel timbrado da proponente, em uma 
via, devidamente assinada pelo representante legal, constando seu nome completo, de forma legível, sua 
qualificação na empresa, sendo todas as páginas rubricadas e numeradas seqüencialmente, com os 
seguintes requisitos mínimos e conforme modelo constante do ANEXO IV que integra este Edital: 

 
a) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

b) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018 

PREGÃO Nº. 016/2018 

Envelope n.º 02 

DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO 

Nome e CNPJ da empresa licitante 

Data e horário da abertura do certame 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018 

PREGÃO Nº 016/2018 

Envelope n.º 01  

PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome e CNPJ da empresa licitante 

Data e horário da abertura do certame 
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c) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

d) conter prazo de entrega de no máximo 30 ( trinta ) dias a contar do recebimento da requisição; 

e) conter prazo de garantia do objeto de no mínimo 12 (doze) meses, que começará a correr ao término 

da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da 

data de entrega dos produtos; 

7.3. No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro 

e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo 

admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

7.4 O licitante deverá apresentar obrigatoriamente MARCA dos produtos ofertados em sua proposta sob 

pena de desclassificação, modelo de proposta anexo. 

8- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2” 

8.1- Os licitantes deverão apresentar, no envelope 2 – “Documentos de Habilitação”, documentação que 
demonstre atendimento às exigências indicadas neste item.  

8.2- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:  

8.2.1- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
b.1) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus 
administradores.  

b.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações 
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas. 

c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser 
substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI 

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 ou entidade competente.  

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

8.2.2- DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, através do cartão do CNPJ, atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
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d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da 
empresa. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 

8.2.3- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

A) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos 
envelopes “Documentação”. 

A.1) No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a 
certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação 
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que 
referido plano foi homologado judicialmente 

8.2.4- DA CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante forneceu, itens com características compatíveis com o objeto desta licitação. 

8.2.5- DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES:  

8.2.5.1- Os licitantes deverão apresentar as seguintes declarações: 

a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; e declaração 
de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 
8.666/93, alterado pela Lei nº 8.648/98, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital. 

8.3- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, 
deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais para conferência pela 
pregoeira ou por membro da equipe de apoio, na sessão. 

8.4- Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, 
sujeitando-as as verificações, caso necessário. 

8.5- Os documentos que não tiverem data de validade serão considerados válidos se emitidos nos 60 
(sessenta) dias anteriores à data da entrega dos envelopes, COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: CNPJ, prova de inscrição no cadastro dos contribuintes municipal e/ou estadual, quando 
for o caso, que são expedidos sem previsão do término de sua validade, e os comprobatórios da 
habilitação jurídica.  

8.6- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 8.7- Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas as disposições da Lei 
Complementar nº 123/06.  
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9- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1- O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme estabelecido neste Edital, 
desde que observadas as especificações, prazos e outras condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e na legislação pertinente. 

9.2- A Pregoeira manterá em seu poder, devidamente fechados e rubricados, os envelopes das propostas 
de preço dos licitantes desclassificados. Após o término do período recursal ou após a desistência em 
interpor recurso, ou após a desistência expressa em interpor recurso, os mesmos serão devolvidos aos 
inabilitados, mediante recibo. Caso não sejam retirados no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 
julgado administrativo, os envelopes serão inutilizados. 

9.3- Se todos os licitantes forem inabilitados ou se todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser 
fixado, aos licitantes, o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste item.  

9.4- Será desclassificada a proposta do licitante que: 
a) não atender às exigências deste Edital e/ou entregar as propostas após o prazo fixado pelo Edital; 
b) Não se referir à integralidade do objeto licitado; 
c) apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, manifestamente 
inexequível, incompatível com os preços de mercado; 
g) não apresentar MARCA dos produtos a serem fornecidos. 

9.5- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Pregão, nem 
indicações de desconto, acréscimos, impostos, taxas e percentuais computados nos preços apresentados.  

9.6- Em caso de divergência entre o valor expresso por numeral e o por extenso, prevalecerá o por 
extenso. 

9.7- A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 

9.8- As propostas que não contenham prazo de validade expresso serão consideradas como válidas pelo 
período de 60 (sessenta) dias corridos. 

9.9- Uma vez abertas as Propostas de Preços, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços 
ou alterações nas condições estabelecidas. 

9.10- Abertos os envelopes de propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento de 
todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

9.11- A pregoeira classificará a proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado 
propostas de valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço 
para participarem dos lances verbais. 

9.12- Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três) para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 

10- DOS LANCES VERBAIS 

10.1- Aos licitantes classificados será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 
e os demais. 
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10.2- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio em ato público para definir a ordem de apresentação de lances. 

10.3- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e, na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.5- A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

10.6- É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

10.7- Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 
neste edital. 

10.8- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 

10.9- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

10.10- Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a 
proponente, para que seja obtido preço melhor. 

10.11- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

10.12- O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser feito com a permissão da 
Pregoeira. 

11- DO JULGAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

11.1- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 

11.2- Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e 
menor preço e o valor estimado da contratação, cabendo à pregoeira aceitá-la ou não. 

11.3- Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital de que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

11.4- Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2 -Habilitação do licitante cuja 
proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

11.5- As ME MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, e trabalhista mesmo que estes apresentem alguma 
restrição. 

11.5.1- Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar 
preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.5.2- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira. 
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11.5.3- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente 
concedidos. 

11.5.4- A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

11.6- Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 
inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, 
ressalvadas as exceções previstas no edital. 

11.7- Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

11.8- Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a 
pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação 
das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
edital, para o qual apresentou proposta. 

11.9- Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a pregoeira deverá negociar para que seja obtido 
o menor preço. 

11.10- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da 
Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 
Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do 
processo, em secretaria. 

11.11- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, ao final, será assinada pela pregoeira, equipe de apoio e pelos 
licitantes presentes. 

11.12- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativa ao pregão, a pregoeira 
devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

12- DOS RECURSOS 

 
12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
12.1.2. As petições com as razões recursais, poderão ser protocoladas na Prefeitura Municipal ou 
encaminhadas pelos Correios, por fax ou e-mail, desde que os originais sejam encaminhados à Prefeitura 
até no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.  
12.1.2.1. Serão considerados intempestivos os recursos cujas razões tenham sido encaminhadas pelos 
Correios, por fax ou e-mail que forem entregues à Prefeitura após os 3 (três) dias úteis previstos no item 
anterior. 
12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
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12.5. Decididos os recursos, a Pregoeira fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

 12.6. Os recursos apresentados fora do prazo não serão conhecidos. 

12.7. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município. 

 

13 – DO CONTRATO 

13.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração convocará a licitante vencedora, 

durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da comunicação através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 

8.666/93. 

13.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração. 

13.3. É facultado a (o) Pregoeira (o) (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de 

contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após 

negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

13.4. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

14- DO RECEBIMENTO 

 
13.2. O recebimento dos materiais e equipamentos será confiado a uma Comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, que deverá exigir o fiel cumprimento do que estipula a ordem de fornecimento, em confronto 
com a fatura e nota fiscal, juntas em 3 (três) vias, para fins de pagamento. 
 
13.3. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e 
considerado em condições de uso, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituir os produtos em 
que se verificarem vícios, defeitos ou deteriorações na data da entrega.  
 
13.4. Na hipótese de em que se verificarem vícios, defeitos ou deteriorações na data da entrega dos 
produtos, estes deverão ser recolhidos pela Contratada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
após a solicitação do Setor Requisitante.  
 
13.5. Responsabilizar pelo transporte e descarregamento do objeto, de seu estabelecimento até o local 
determinado, zelando para que sejam entregues em perfeito estado, sem ônus para a Contratante.  

15- DAS RESPONSABILIDADES 
 

15.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA: 
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15.1.1. Atender às solicitações feitas pela Secretaria requisitante em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da ordem de fornecimento. 

15.1.2. Responsabiliza-se pela entrega dos produtos, bem como transporte e segurança dos mesmos, sem 
ônus fiscais, trabalhistas e operacionais para o Município. 

15.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou 
emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste 
contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Dom 
Joaquim. 

15.1.4. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom Joaquim ou a terceiros, por atos de 
seus empregados ou prepostos; 

15.1.5. Iniciar o fornecimento dos produtos após a assinatura do contrato, e somente após a ordem de 
fornecimento.  

15.1.6- Responsabilizar-se pelo prazo de garantia do produto ofertado pelo fabricante.  

15.1.7- Realizar a entrega dos materiais no almoxarifado municipal, no horário de 7h as 16h; 

15.1.8. O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente termo. 

15.1.9- substituir os produtos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, 
no caso de constatação de que o produto não está em conformidade com o exigido em edital. 

15.1.10- manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

15.2. Será de responsabilidade do CONTRATANTE: 

15.2.1- notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Saúde, fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas no fornecimento dos produtos; 

15.2.2- expedir, através da Secretaria Municipal de Saúde, atestado de inspeção do fornecimento, que 
servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido; 

15.2.3- proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 

15.2.4- comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos 
produtos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

15.2.5- providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas, nos prazos fixados; 

15.2.6- rejeitar no todo ou em parte os produtos considerados em desacordo com os termos do presente 
contrato. 

15.2.7 – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 

16- DO PAGAMENTO 

 
16.1- O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil após a emissão das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, correspondentes ao mês seguinte àquele em que foi efetuado o fornecimento. 
16.2- O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas pelo 
Contratado. 
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16.3- O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só 
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial 
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a 
remuneração auferida. 
16.4- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
16.5- O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os 
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 
16.6- Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 
vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.  
16.7- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 
(cinco) dias úteis contados a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

17- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

17.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2002, o valor deste Contrato será reajustado 

mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar 

da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de 

índice oficial. 

17.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo 

INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

17.3. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 
12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

18- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

18.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA : 

  

18.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e quaisquer outras 

irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

18.1.1. advertência; 

18.1.2. multa de: 

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, 
sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 
10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

18.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
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18.1.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

18.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

18.2. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom 
Joaquim/MG , no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

19 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

02.09.01.10.301.0802.1025.4.4.90.52.00 

 

20 – DA FONTE DE RECURSOS 

20.1. Para a cobertura das despesas oriundas destas aquisições serão utilizados recursos financeiros 
oriundos da EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12058.768000/1150-01 DE 26 /08/2015, podendo ser  
complementado com o recurso próprio .  

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 

21.2 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

21.4 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

21.5 É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

21.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de pregão. 

21.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança 
da aquisição.   
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21.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 

21.9 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.10 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 
Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG. 

21.11 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

21.12  Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto 
de consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Cônego Firmiano, Nº 40, 
Centro, no Departamento de Compras e Licitações, Dom Joaquim/MG, CEP 35.865-000 até 05 (cinco) dias 
anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 
3866-1212 ou através do seguinte endereço eletrônico: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br. 

21.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

21.14 Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I Termo de Referência 

Anexo II Modelo de carta de credenciamento para participar da licitação 

Anexo III Modelo de Declaração de que Cumpre Requisitos de Habilitação 

Anexo IV Modelo de Proposta Padronizada 

Anexo V 
Modelo de Declaração conjunta (concorda com os termos do 
Edital; Atendimento ao art.7º, XXXIII, da CR/88; inexistência de fato 
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Dom Joaquim 07 de março  de 2018. 
 
 
 
 

Glacíula Ivanice Pereira 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

1- INTRODUÇÃO 

1.1- Em cumprimento a Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 22/2009 de 
10 de novembro de 2009, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, elabora-se o presente termo de 
referência, para que no procedimento legal, seja efetuada a seleção de proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública Municipal, sendo que estas especificações e condições visam a esclarecer a 
contratação e a forma como deverão ser adquiridos, visando à aquisição do objeto dentro dos padrões 
exigidos. 

2- DO OBJETO 

2.1- O objeto deste Pregão Presencial é aquisição de equipamentos, médico hospitalares, 
mobiliário, equipamentos, eletrônicos em geral , entre outros, para serem utilizados, nos serviços 
de Saúde do município, referente a emenda parlamentar proposta nº 12058.768000/1150-01 de 
26/08/15, conforme descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I, deste instrumento 
convocatório. 

3- DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A referida solicitação se justifica tendo em vista que, esses equipamentos estão disponíveis para 
compra segundo EMENDA PARLAMENTAR Nº 12058.768000/1150-01 DE 26 /08/2015. Dado a 
necessidade dos equipamentos com urgência , pois todos serão utilizados na prestação de serviços para a 
comunidade na saúde e vários estão em falta.  

4.1. Os produtos deverão conter as seguintes especificações: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID AQUI QUANT 

01 

EQUIPO CART ODONTOLÓGICO -  Terminais:  mínimo de 04; Seringa tríplice: possui; Peça reta: não possui; Micro motor: não possui; caneta de 
rotação: não possui; Contra ângulo: não possui. Comprimento: 35,00cm a 50,00; altura: 100,00cm a 120,00; Largura: 50,00cm a 70,00; Peso: 
6,000kg a 8,000kg. 04 terminais de série. Suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e 
Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. 

UND 01 

02 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – Iluminação: Halogênio; Haste: Flexivel. Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; Com haste 
superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada com pintura de alta resistência ou cromada; Com espelho móvel; Base do 
pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Altura variável entre 100 a 170 cm;  Alimentação 
elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz; Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts, ou Lâmpadas de LED, ou luz fria; Peso líquido até 5 
kg; Produto deve ser projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2 

UND 03 

03 
CARRO DE CURATIVOS – Material de confecção: aço/ferro pintado; acessórios: balde e bacia. Construído com armação tubular, tampo e 

prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde 
em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em 
tubos redondos; Cor: Branca  

UND 01 

04 
GELADEIRA/REFRIGERADOR – capacidade mínima de 280 litros. Geladeira/ refrigerador com capacidade mínima de 280L no total, controle de 

temperatura, compartimentos variados, design moderno, iluminação interna, refrigeração prática, de 1 ou duas portas, degelo prático - 
sistema frost free, tensão 110v ou bivolt, 

UND 01 

05 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) – Tecnologia: Laser; Padrão de Cor: Monocromático; Tipo: Multifuncional 
(imprime, copia, digitaliza, fax); Memória: 64 MB; Resolução de Impressão: 600 x 600; Resolução de Digitalização: 1200 x 1200; Resolução de 
Cópia: 600 x 600; Velocidade de Impressão: 18 PPM; Capacidade da Bandeja: 150 páginas; Ciclo Mensal: 8.000 páginas; Fax: 33.6Kbps ou Não 
possui; Interfaces USB e Rede ;Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.  

UND 01 

06 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) – Processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10. Memória RAM 4GB,DDR3,1600 HMZ; Disco rígido mínimo 
de 500GB; Tipo de monitor 18,5” (1366X768); Mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SROOL (com fio); Fonte compatível com o item; Sistema operacional 
Windows 7 Pro (64 BITS); Garantia mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI; 
Interfaces de vídeo integrada; Unidade de disto ótico CD/DVD ROM. Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco 
rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM 
FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI 
Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA 
DE 12 MESES  

UND 10 

07 NO BREAK (PARA COMPUTADOR) –  POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 
SELADA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.   

UND 08 

08 

CADEIRA – Material de confecção: aço/ferro pintado;assento/encosto: espuma injetada. Confeccionada de espuma injetada, madeira, 
acabamento com perfil preto, estrutura tubular 4 pés, tecido 100% polipropileno. Medidas: largura assento:430mm; profundidade assento: 
400mm; Espessura Assento Encosto: 30mm; Densidade Espumas: +45kg/m3; Madeira Assento/Encosto: 10mm; Altura da Cedeira:900mm; Altura 
do Assento ao chão: 500mm; Capacidade de peso: 110kg; Cores tecido: Preto. 

UND 04 

09 

MESA DE ESCRITÓRIO – Base aço/ferro pintado; composição simples; material de confecção madeira/MDP/MDF/SIMILAR; divisões de 01 a 03 
gavetas. Mesa angular Light em MDP com revestimento em laminado melamínico BP em ambas as faces, tampo e painel frontal de 15mm. 

Bordas perfil PVC post formados em 180° e fita PVC. Estrutura metálica em tubo 30X50 na base e tubo 30X30 duplos vertical. Dimensões de 
1,40 X 1,40m X 0,55 profundidade e 0,75 cm altura na cor cristal (com gaveteiro 3 gavetas com chave) 

UND 06 

10 CENTRÍFUGA LABORATORIAL – Para tubus, mínimo 04 amostras; tecnologia digital. Equipamentos utilizado em processos de separação de UND 01 
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misturas, baseado na diferença de densidade de seus  
componentes. Constituída por estrutura de alta resistência. Capacidade mínima de 4 tubetes. Pés aderentes e resistentes, dispositivo de 
segurança para tampa aberta, força superior a 1790(xG), 110v ou bivolt. Velocidade mínima de 3990 rpm, capacidade de tubos de 4ml a 
15ml,  painel digital, sistema analógico. 

11 

MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO – tipo binocular; ocular 10X e 16X. objetivas 05; condensador koehler possui; iluminação LED. Microscópio 

binocular, objetivas planas acromáticas, ocular mínima de 10x campo de 16mm, iluminação em led, condensador koehler, SISTEMA ÓTICO: 
CFI, AUMENTOS: 40X – 1500X, ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, UNIDADE LC (LENTE DE CAMPO), FOCO: 
FINO/GROSSO, MOVIMENTO DO FOCO GROSSO 37.7MM, MOVIMENTO DO FOCO FINO 0.2MM COM ESCALA GRADUADA COM, INCREMENTOS 
DE 2µm. TUBO: BINOCULAR E2-TB (INCLINAÇÃO DE 30º, TIPO SIEDENTOPF, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47-75MM), 
TRINOCULAR E2-TF (INCLINAÇÃO DE 30º, TIPO SIEDENTOPF, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47-75MM), OCULARES: E1-CFI 
10X (F.O.V.: 18mm) / CFI E 15X (F.O.V.: 12mm), CONDENSADOR: ABBE COM ABERTURA NUMÉRICA DE 1.25 COM FILTRO AZUL DE 33MM 
INCLUSO, REVÓLVER: QUÁDRUPLO, OBJETIVAS: CFI BE PLANACROMÁTICAS DE: 4X (NA 0.1/W.D. 25MM), 10X (NA 0.25/W.D. 6.7MM), 20X 
(NA 0.4/W.D. 3.7MM), 40X (NA 0.65/W.D. 0.6MM), 60X (NA 0.8/W.D. 0.24MM), 100X (NA 1.25/W.D. 0.14MM), DL 10X (NA 0.25/W.D. 6.7), 
PLATINA: MECÂNICA RETANGULAR DE 155 x 134MM E ÁREA DE TRABALHO DE 76 x 40MM. 

UND 01 

12 
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – material de confecção aço/ferro pintado; braçadeira regulável. Assento, encosto e braçadeira almofadada 

revestido de courvin, ideal para laboratórios, Banco de sangue, Farmáciase Hospitais. Suporte com braço móvel revestido em fórmica, com 
ajuste de altura.Estrutura tubular em aço. 

UND 02 

13 

CARRO MACA SIMPLES – Material de confecção: aço inoxidável; suporte de soro: possui; grades laterais: possui; acessórios: colchonete. Leito em 
chapa de aço inox; Estrutura em tubo metalon de aço inox; Cabeceira móvel através de cremalheira; Pés com ponteiras de borracha; Capacidade 
máxima de carga: 160 kg. Dimensões; Comprimento Total: de 1900mm a 2200mm (variando de 10 em 10mm); Largura Total: de 550mm a 800mm 
(variando de 10 em 10mm); Altura: de 500mm a 800mm (variando de 10 em 10mm). COLCHONETE: Densidade 0,26 até 0,45 com revestimento 
em Courvin ou capa de PVC; Costura do colchão vulcanizada, soldada eletronicamente ou costura interna. 

UND 02 

14 
LONGARINA -  Assento/encosto polipropileno; numero de assentos 03 lugares. Com assento em liso e lavável e base em aço carbono com pintura 
epóxi. Ideal para consultórios médicos, escritórios, desta maneira os clientes/pacientes podem aguardar sentados e com muito mais conforto. 
Capacidade de 200kg no mínimo; assento e encosto: em material lavável e resistente; conter garantia e qualidade atestada. 

UND 19 

15 MESA DE REUNIÃO -  Material de confecção madeira/MDP/MDF/SIMILAR; Tipo redonda de 1,20mX1,20M. Mesa redonda 1,20x1,20, em madeira 

mdf 15 mm, perfil boleado, 01 pé de ferro com pintura epóxi e ponteira bota. 
UND 01 

16 AR CONDICIONADO – climatização apenas frio; tipo Split mínimo de 7000 BTU. Ar condicionado tipo Split, capacidade de refrigeração (BTUs): 
12.000 BTU; com função inverter; ciclo frio; voltagem de 220v ou bivolt. 

UND 06 

17 

APARELHO DE DVD – Controle remoto: possui; Portas: USB; Reprodução: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3. Reprodutor de DVD Vídeo, 

com Controle Remoto, adicionais de repetir (Capítulo, A-B, faixa), memoriza última cena, avançar e retroceder cena, controle para pais 
(Parental lock), desligar automático, Zoom, pular cena, legendas, procurar capítulo, audio: Dolby. Conter: Cabo AV, pilhas para o controle, 
manual de Instruções. Bivot. Mídias compatíveis: DVD (NTSC / PAL / -R / -RW /+R / +RW), CD, CD-R, CD-RW, formatos compatíveis: Divx, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4, EXTENSÃO VOB. Saída Vídeo composto, Saída de Áudio analógico. 

UND 01 

18 

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - PROCESSADOR: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO 
RIGIDO: no mínimo 500GB UNIDADE DE DISCO OTICO: CD/DVD ROM TELA: LCD DE 14 OU 15 polegadas TECLADO: ABNT2 MOUSE: TOUCHPAD 
INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI INTERFACE: USB, HDMI, DISPALY PORT ou VGA E LEITOR DE CARTÃO BATERIA: 6 CÉLULAS WEBCAM: 
POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: no mínimo WINDOWS 8 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES  

UND 01 

19 TELA DE PROJEÇÃO - Tipo: Tripé Área Visual: Mínima de 1,80 x 1,80 M Tecido: Matte White (Branco Opaco) Garantia: Mínima de 12 meses  UND 01 

20 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) – Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: 
Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses. 

UND 01 
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21 
ARMÁRIO – Dimensões min/Mat. Confecção 1,80X0,75 M/AÇO. Armário de aço 2 portas, 04 prateleiras, confeccionado em chapa nº. 0,45 mm 

(26) e tampo, em chapa nº. 0,60 mm (24), portas com dobradiças, quatro prateleiras reguláveis, fechadura conjugada à maçaneta, 
capacidade 40 kg/prat. uniformemente distribuídas, sapatas reguláveis para a base, com chave. 

UND 01 

22 
MESA PARA IMPRESSORA – Estrutura Aço/ferro pintado; Dimensões mínimas de 80X60X70cm, tampo madeira/MDP/MDF/SIMILAR. 01 tampo de 

no mínimo 500mmx400mm em MDP ou madeira 15mm e perfil boleado, 01 painel em MDP 15mm e 01 par de pé de ferro com pintura epóxi 
e ponteira bota. 

UND 01 

23 SWITCH - Tipo: Gerenciável: Layer 3 Portas: 24 (+4 SFP) Tipo: 19 Taxa: Transferência HALFDUPLEX/FULLDUPLEX Garantia: Mínima de 12 meses. UND 01 

24 IMPRESSORA LASER (COMUM) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 
100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.  

UND 01 

25 
TELEVISOR  – Tipo LCD; tamanho da tela mínimo de 40”; conversor digital: possui; entrada HMI, portas USB; FULL HD: sim.  TV LED 40" Full HD, 
Conectividade com Smartphones, Áudio Frontal, Conversor Digital, Wi-Fi. Controle remoto: Sim ; Conversor para TV digital integrado: sim; 
Entradas: HDMI, USB, AVS, entre outros. 

UND 02 

26 

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO – Tipo: pressão coluna simples aço pintado. Gabinete sem emendas.- gabinete em aço inox, 

oferecendo mais vida útil ao produto. Base plástica de alto impacto. Pia em aço inox polido. Torneiras para copo e jato cromadas, com 
regulagem de jato d´água. Conexões hidráulicas internas em material atóxico. Reservatório para água gelada em aço inox 304. Serpentina 
em aço inox localizada na parte interna do reservatório. Refrigerado por compressor. Controlador de temperatura entre 4 e 15ºc, com sete 
níveis de temperatura. Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem. Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 
meses. Sistema de voltagem: refrigeração por compressor herméticopotência: 154w voltagem: 127 ou bivolt. Capacidade de resfriamento: 6 
l/h (ambientes a 25°c) reservatório de água gelada: 3,6 litros, cor: inox 
 

UND 02 

27 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - TIPO = MANUAL FEIXE DE LUZ = BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ = LASER 650m VELOCIDADE DE LEITURA = 100 P/S 
INTERFACE = USB GARANTIA = MÍNIMA DE 12 MESES   

UND 02 

28 
ESTANTE – Capacidade/Prateleiras mínima 100Kg/06 prateleiras; Reforço: possui. Estante de aço com lateral e fundo fechado - 6 Prateleiras; - 

Capacidade de Até 100 kg Por Plano; - Planos de Armazenagem regulável; - Prateleiras com Bordas dobradas com 3 ª dobra e ref. de Fundo; 
Chapa 26; Dimensões mínimas: 92,5 cm x 30 cm x 198 cm. 

UND 04 

29 

BALDE A PEDAL – Capacidade mínina de 05 litros; material de confecção polipropileno. Balde tipo spin mop de limpeza balde com esfregão 

vassoura com centrifugador. Em microfibra, a base do esfregão limpa, seca, absorve líquidos, retira o pó e muito mais. Acionamento do 
sistema por rotação, feito por pedal, chegando a 360°, pode ser usado o cabo como centrifugador, sem a necessidade de acionamento do 
pedal. Especificações: Balde em Plástico Resistente, base do pedal em Aço Inox, disco de encaixe em Aço Inox, disco do esfregão em 
Microfibra, cesto Centrifugador em Aço Inox, capacidade Aproximada: 9 Litros 

UND 02 

30 
SELADORA – Aplicação: grau cirúrgico; Tipo: automática/contínua; Controle de temperatura: analógico. Seladora automática continua de alta 

produção, com impressão da data em relevo ou tinta, controle de temperatura e velocidade da esteira. Sela vários tipos de embalagens. 
Requisitos mínimos: Controle de Calor: de 0 á 300°C, Capacidade máxima da esteira: 4kg, Altura das embalagens: de 100 mm á 500 mm, 
conter impressão de data e validade, regulagem de esteira, alimentação: 110v /220v ou bivolt. 

UND 01 

31 

OXÍMETRO DE PULSO - Display de uma cor; Case de Proteção; Alta precisão, clinicamente testado; Fácil utilização, apenas um toque no botão; 
Tamanhos diferenciados, para dedos de crianças e adultos; 6 Perspectivas de visibilidade no display; Pulsação exibida pelo gráfico; Compacto, leve 
e de fácil transporte; Desliga automaticamente; Mede em dedos de crianças e adultos; Método de Medição: Fotoelétrico; Faixa de Medição: - 
Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor; Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2% ; Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento 
contínuo; Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor. Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo "AAA" (1,55V). 

UND 02 

32 

DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – Acessório 1 eletrodo; Bateria mínima de 50 choques; Tela de ECG: Possui. Para uso em adultos 

e crianças através de pás pediátricas opcionais. Aplicação: O Dea Desfibrilador Externo Automático é muito utilizado em situaçóes de 
resgate, emergências e em ambulâncias. Características: Ser leve e pequeno, com comando de viva-voz na língua portuguesa, possuir forma 
de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga inferior a 8 seg para 150 joules e inferior a 12 seg para 200 
joules; acompanha Metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP; pás integradas, memória interna possui capacidade de 

UND 01 
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armazenamento de 45 minutos de ECG com conexão via entrada USB, dentro dos padróes da American Heart Association Guideline de 2005 
seguindo a diretriz 1-2-3. Estar dentro das normas técnicas NBR IEC 60601-1-1:2010 + Emenda IEC 2012, NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR 
IEC 60601-1-6:2011, NBR IEC 60601-2-4:2014, NBR ISO 14971-2009, NBR ISO 9001-2008, NBR ISO 13485-2004. Certificado pelo 

INMETRO, SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação, DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação, 

33 

LARINGOSCÓPIO ADULTO – Composição 5 lâminas aço inox. Kit de laringoscópio com cabo inox, pilhas e pelo menos 5 lâminas tamanho adulto 

variados entre curvas e retas em aço inox, numeração  tamanho adulto. Cabo Convencional Médio, fabricado em aço inoxidável à prova de 
ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho; esterilizável e autoclavável; cabos em metal à prova de ferrugem; cabos 
recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Lâminas convencionais autoclaváveis até 134ºC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito 
adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; acompanha lâmpada. 

UND 01 

34 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL – Composição 3 lâminas aço inox.  Kit de laringoscópio com cabo inox, pilhas e pelo menos 5 lâminas tamanho 

infantil variados entre curvas e retas em aço inox, numeração tamanho infantil. Cabo Convencional Médio, fabricado em aço inoxidável à 
prova de ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho; esterilizável e autoclavável; cabos em metal à prova de ferrugem; cabos 
recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Lâminas convencionais autoclaváveis até 134ºC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito 
adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; acompanha lâmpada. 

UND 01 

35 

ELETROCARDIÓGRAFO – Número de canais: 03; Bateria interna: possui;  Tela LCD: não possui; Memória: possui; Suporte com rodízios: não possui; 
Laudo interpretativo: não possui;Software para exame em computador: não possui. Impressora térmica integrada de alta resolução, impressão 

em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4, economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax, fácil operação utilizando 
apenas uma tecla. Interpretação do ECG e medidas complexas, bateria recarregável de longa duração, Software permite visualizar /arquivar 
/ enviar / imprimir em papel comum, cabo de força com 3 pinos, cabo paciente 10 vias, conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de 
membros, 01 bobina de papel termo sensível com rendimento para 100 exames + bubinas adionais, Tubo de gel condutor, manual de 
operação em português, alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 volts ou bivolt. 

UND 01 

36 

ESFIGMANÔMETRO  ADULTO -  Material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/fecho: metal. Convencional que possua manômetro 
aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada El liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com 
válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de 
Botão (pino de Metal). Possuir manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de 
borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Ideal para a verificação exata de sua pressão 
arterial. Ter registro no ministério da saúde e registro no INMETRO. 

UND 04 

37 

MESA DE EXAMES -  Posição do leito: móvel; Material de confecção: aço/ferro pintado; Gabinete com portas e gavetas: não possui; Acessórios: 
suporte para papel. Mesa de exames/maca  - Com estrutura tubular em aço, varão central entre os pés para manter a estrutura fixa. Pintura 

epoxi, esmaltada,  cabeceira reclinável em 4 posições, leito estofado ou colchão estofado com espuma D23. Pés com ponteiras. Dimensões 
mínimas: 1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura. Com suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Cor preto. 

UND 02 

38 
ESCADA COM 2 DEGRAUS – Material de confecção: aço inoxidável. Escada 2 degraus antiderrapante inox, armação em tubus redondos, inox, 
reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e cinta de aço inox, pés com ponteiras, em borracha. Dimensões: 
0.40mX0.40m.  

UND 02 

39 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL  – Modelo de Operação: digital. Pés reguláveis em borracha sintética e conha anatômica injetada para 
melhor acomodar o bebê. Possuir Cobertura em ABS; concha anatômica em polipropileno 540X300mm injetada anti germes; pés reguláveis; 
painel digital; concha anatômica; conhca injetada antigermes; cobertura em ABS; Certificada pelo INMETRO.   

UND 04 

40 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL – Auscultador: aço inoxidável; tipo: duplo. Permite a auscultação dos sons de altas e baixas freqüências; olivas macias e 
anatômicas, molas internas reforçadas com camada dupla de metal, para maior resistência e melhor ajuste da tensão; hastes binaurais leves, mais 
resistentes e ajustadas a um ângulo de 15°, o que proprorciona melhor egonomia e conforto; fabricado com materiais de excelente qualidade, 
melhor resposta das frequências, com graves e agudos bem definidos; não conter látex; vir com 01 pr de olivas macias e 01 membrana do 
diafragma extra; pesar menos de 100g; revestimento anti-frio, criado para o conforto do paciente; tubo PVC de 78cm; qualidade de aprovação: 

UND 01 

http://www.brother.com.br/pt-BR/Impresoras/78/BW_Monochrome_Laser_Printers/1
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GMP – Good Manufacturing Practice (Boas Práticas de Fabricação); FDA U.S. – Food and Drug Administration; CE 0434; ISO13485. 

41 

OTOSCÓPIO – Composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis; bateria: convencional. Com Lâmpada de LED de  Iluminação branca de alto brilho 
transmitida por fibra óptica; Conexão para pera de insuflação, possibilitando avaliar a mobilidade da membrana timpânica; Espéculos disponíveis 
em diversos tamanhos e modelos.; Disponibilidade para substituição do LED, se necessário. Cabo em metal com revestimento termoplástico 
reforçado; Possuir conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Possuir Acionamento através de botão 
liga/desliga integrado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lente giratória com aumento de 3 vezes; Material da cabeça de ABS e aço 
inox, tensão de 2,5V; Comprimento máximo de 18cm e peso máximo de 100g. 

UND 04 

42 

NEGATOSCÓPIO – Material de confecção: aço/ferro pintado; Tipo: parede/1 corpo. Negatoscópio LED de 1 corpo, iluminação de LED 

uniformemente distribuída através do painel, construído em chapa de aço esmatada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias 
esmaltado, bivolt 127/220V automático, medidas do equipamento: 44 x 34 x 7 cm. Área útil de visualização: 34 x 32 cm, utilização em 

parede ou mesa. 

UND 04 

43 
DERMATOSCÓPIO- Aumento: 10X; Iluminação: halogênio. Iluminação de Xenon Halógena 2.5V , ajuste de foco e campo de visão com aumento 

de 10 vezes, lente de contato com escala e sem escala. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem, cabo em metal 
com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, reostato para controle de intensidade da luz, abertura na base do cabo, permite 
utilizar bateria recarregável, alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. 

UND 01 

44 
MESA GINECOLÓGICA – Material de confecção: aço/ferro pintado; posição do leito: móvel. Construída em MDF com revestimento BP(melaminico 
de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade  28 e napa, com 2 portas , 3 gavetas , 1 par de porta coxas , suporte para lençol 
descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões aproximadas (cm): altura: 80, largura: 60, profundidade: 180, peso:55 kg. 

UND 02 

45 
CADEIRA PARA OBESO– Braços: não possui; Rodízios: não possui; Material de confecção: estofado; Estrutura: aço/ferro pintado. Confeccionada 

com espuma Injetada, madeira, acabamento com perfil preto, estrutura tubular 4 Pés, tecido 100% Polipropileno. Medidas; Medidas especial 
para obesos. 

UND 02 

46 

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO -  Material de confecção: tecido em algodão; Braçadeira/Fecho: metal. – Tamanho para obeso – concenional que 
possua manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caisa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, 
mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão 
antialérgico com fecho de botão (pino de metal). Possuir manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e 
pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Ideal para a verificação 
exata de sua pressão arterial. Ter registro no ministério da saúde e registro no INMETRO.  

UND 02 

47 

DETECTOR FETAL – Tipo: portátil; Tecnologia: digital. Detector de frequência cardíaca fetal de alta performance. Com transdutor de alta 
sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; 
Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida 
para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna 
recarregável e carregador integrado ao equipamento (Bivolt); Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. 

UND 04 

48 
LANTERNA CLÍNICA – Material de confecção: alumínio; Tipo: LED. Lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v, em metal leve de 

alta qualidade, iluminação brilhante e branca para melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possuir conveniente clipe 
de bolso, alimentação através de duas pilhas aaa (inclusas). 

UND 04 

49 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS – Modo de Operação: Digital. Balança Eletrônica Adulto para obesos (40 x 50) LED, capacidade 

300 kg, divisões de 50g; régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 
mm de largura, plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; estrutura em aço carbono; cor branca; de pintura em 
esmalte PU; fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologada 
pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; saída RS232 p/ PC. 

UND 01 
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50 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO – Modo de Operação: Digital. Estrutura confeccionada em aço carbono; acabamento com pintura 

eletrostática a pó; possuir régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado; medida da régua: até 192 cm; divisões de 0,5 cm; haste da 
régua em abs; plataforma dispõe de tapete antiderrapante; display led de alta luminosidade; capacidade: 200 kg; divisões de 50 g; 
dimensões: 40 cm x 50 cm. 

UND 04 

51 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL – Material  de confecção: tecido em algodão; Braçadeira/Fecho: metal. Tamanho Infantil - convencional que 
possua manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, 
mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão 
antialérgico com fecho de Botão (pino de Metal). Possuir manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e 
pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Ideal para a verificação 
exata de sua pressão arterial. Ter registro no ministério da saúde e registro no INMETRO. 

UND 02 

52 

ESTETOSCÓPIO ADULTO – Tipo: duplo; Auscultador: Aço Inoxidável - Permite a auscultação dos sons de altas e baixas frequências; olivas macias e 
anatômicas, Molas internas reforçadas com camada dupla de metal, para maior resistência e melhor ajuste da tensão; Hastes binaurais leves, mais 
resistentes e ajustadas a um ângulo de 15°, o que proporciona melhor ergonomia e conforto; Fabricado com materiais de excelente qualidade, 
melhor resposta das frequências, com graves e agudos bem definidos; Não conter látex; vir com 01 par de olivas macias e 01 membrana do 
diafragma extra; Pesar menos de 100g; Revestimento anti-frio, criado para o conforto do paciente; Tubo PVC de 78cm; Qualidade de Aprovação: 
GMP - Good Manufacturing Practice (Boas Práticas de Fabricação); FDA U.S. - Food and Drug Administration; CE 0434; ISO13485. 

UND 04 

53 

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO – Suporte com rodízios: não possui; Número de saídas simultâneas: mínimo de 04; Potência: mínimo de ¼ de HP. 
Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado; Lubrificação: Isenta de Óleo; Vazão Livre: mínimo de 28 litros/min; Motor: Compacto Monofásico; 
Pressão Máxima: 40 psi; Tensão: 110/220V (Bivolt Automático); Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o 
medicamento); Certificação Inmetro; Acompanhamento: 4 Kits de nebulização completos compostos por: 1 Copinho, 01 Mangueira, 01 Máscara 
Adulta, 01 Máscara Infantil 

UND 01 

54 SUPORTE DE SORO – Material de confecção: aço/ferro pintado; Tipo: pedestal altura regulável. Composição: aço carbono, regulagem de altura, 

com 2 a 4 ganchos para soro, base aranha com 4 rodízios, altura mínima: 1,65 m, altura máxima: 2,00 m. 
UND 02 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 

Pregoeira e Equipe de Apoio 

REFERÊNCIA: Edital de Pregão n° 016/2018 

OBJETO: Aquisição de motocicleta, bicicleta , material de informática, material laboratorial e de consumo para 
atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _________________________________________, portador (a) 

da Cédula de Identidade n° ________________ e CPF sob o n° ________________, a participar da licitação 

instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM, na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

______________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, inclusive o de renunciar ao direito de interposição de Recurso e assinar 

contratos. 

 
 

 ______________________, _____ de________________de________ 
 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 
 

 

 

___________________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob N.º 
____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
__________________________________________, portador da Carteira de Identidade RG n.º 
_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
_____________________________________ 
(Local e data) 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do representante/procurador/sócio 

 
 

(Obs: A legitimidade da representação deverá ser comprovada por documentos que comprove os poderes do 
mandante para a outorga) 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

 
 

  ________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº_________________, sediada 

à_____________________________, bairro______________, município de_____________________, por seu 

representante legal, vem, perante Vs. Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação modalidade 

Pregão Presencial Nº 015/2018: 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

OBS.: a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a MARCA   E O MODELO do 

produto.  

b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos 

os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 

como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

c) Os interessados poderão apresentar a proposta digitalizada no dia do certame, nos moldes do 
arquivo disponibilizado juntamente com este edital. A não apresentação da proposta digitalizada 
não acarreta desclassificação da licitante.  
d) A apresentação da proposta digitalizada não dispensa o cumprimento do item 6 deste edital . 

e) Os interessados poderão  apresentar o catalago dos produtos no dia da licitação . A não apresentação do 

catálogo não acarreta desclassificação da licitante.  

VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 

(_________________________________________) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento expedida pela (o) setor 

de compras . 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 
 
_____________________________________________ 
       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ MARCA/ MODELO DO 
PRODUTO 

 CONFORME 
ANEXO I 

CONFORME ANEXO I    
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018 

 

 

A empresa ___________________________, sediada na _______________________ telefone______________ 

fax_______________ e-mail_________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

para os fins do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra. 

c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93. 

_______________________ , _____ de _______________ de 2018. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

 

O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.303.198/0001-48, com sede na 
Praça Cônego Firmiano, nº 40, Centro, Dom Joaquim, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Geraldo Adilson Gonçalves; e a ___________________________, 
CNPJ Nº _______________________, com sede na ____________________________ a seguir denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por ___________________________, resolvem firmar o presente 
contrato para fornecimento de combustível automotivo, como especificado no seu objeto, em conformidade 
com o Processo Licitatório nº 025/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 016/2018, do TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, sob a regência da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n° 
22/2009, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Pregão Presencial é aquisição de equipamentos, médico hospitalares, mobiliário, 
equipamentos, eletrônicos em geral , entre outros, para serem utilizados, nos serviços de Saúde do 
município, referente a ememda parlamentar proposta nº 12058.768000/1150-01 de 26/08/15, conforme 
descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I, do instrumento convocatório. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2.1- O presente instrumento vigerá da data de sua assinatura até 31/12/2018, podendo ser prorrogado de 

conformidade com o § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, via termo aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1- Dá-se ao presente contrato o valor de R$ _____ (_______), referente aos itens ______ 

3.2- O CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo dos produtos correspondente 

a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato, referido nesta Cláusula, através da formalização de 

Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

4.1- O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil após a emissão das respectivas Notas 
Fiscais/Faturas, correspondentes ao mês seguinte àquele em que foi efetuado o fornecimento. 
4.2- O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas pelo 
Contratado. 
4.3- O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só será 
efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao 
INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 
4.4- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
4.5- O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os 
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 
4.6- Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 
vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.  
4.7- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 
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4.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:   

I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

5.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2002, o valor deste Contrato será reajustado mediante 

iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite 

para a apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial. 

5.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC 

(IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

5.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E DO LOCAL 

6.1. A entrega dos produtos deverá ser feita na sua totalidade no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde , 
após emissão da Ordem de Fornecimento pelo Departamento de Compras e necessidade da Secretaria Municipal 
solicitante, após a homologação do certame e emissão do empenho. O setor competente para receber, autorizar, 
conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Saúde. 

 6.2. Local designado para entrega do objeto da licitação: almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, ou em 
local estabelecido na Ordem de Fornecimento emitida. 

6.4.- Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para a entrega dos produtos, no local estabelecido 
no item 6.2, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Caso haja interrupção ou atraso na 
entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do 
prazo de entrega acima especificado. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as 
providências necessárias para adequação do fornecimento. 

6.5. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue junto com o seu objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA: 

7.1.1. Atender às solicitações feitas pelos Departamentos Responsáveis da Prefeitura Municipal em até 05 
(cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento. 

7.1.2. Responsabiliza-se pela entrega dos produtos, bem como transporte e segurança dos mesmos, sem ônus 
fiscais, trabalhistas e operacionais para o Município. 
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7.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem 
como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais 
e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os 
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Dom Joaquim. 

7.1.4. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Dom Joaquim ou a terceiros, por atos de seus 
empregados ou prepostos; 

7.1.5. Iniciar o fornecimento dos produtos após a assinatura do contrato, e somente após a ordem de 
fornecimento.  

7.1.6- Responsabilizar-se pelo prazo de garantia do produto ofertado pelo fabricante;  

7.1.7- Realizar a entrega dos materiais no almoxarifado municipal; 

7.1.8. O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente termo. 

7.1.9- substituir os produtos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sem ônus para o Município, no caso de 
constatação de que o produto não está em conformidade com o exigido em edital. 

7.1.10- manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

7.1.11 Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 
referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

7.2. Será de responsabilidade do CONTRATANTE: 

7.2.1- notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, fixando-lhe 
prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos; 

7.2.2- expedir, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, atestado de inspeção do 
fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do 
pagamento devido; 

7.2.3- proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 

7.2.4- comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

7.2.5- providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos 
prazos fixados; 

7.2.6- rejeitar no todo ou em parte os produtos considerados em desacordo com os termos do presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA– DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 – Concluída a entrega do objeto, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de vistoria conjunta realizada 
pela adjudicatária e por Servidor designado pela Secretaria de Administração e Planejamento e por uma 
Comissão de Recebimento, constituída de no mínimo 03 (três) membros, conforme preceitua o § 8º do art. 15 
da Lei 8.666/93. 

8.2- A Secretaria Municipal solicitante reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI 
da Lei Federal no 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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8.1- As despesas decorrentes desta contratação correrão pela seguinte dotação orçamentária:  

 

02.09.01.10.301.0802.1025.4.4.90.52.00  

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1- O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de 
qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte 
da CONTRATADA; 

b) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações; 

e) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, 

a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

10.1.1. advertência; 

10.1.2. multa de: 
10.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o 
valor da parcela, por ocorrência; 
10.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

10.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
10.1.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

101.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

10.2. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Dom Joaquim/MG , 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos 
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
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11.1- Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos pelos princípios de direito e das disposições 
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS 

12.1 - Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas 
desde que entregues ou enviadas por ofício protocolado, telegrama, fac-símile, telex ou e-mail devidamente 
confirmados. 

12.2 - Qualquer mudança de endereço, de qualquer das partes, deverá ser imediatamente comunicada à outra 
parte. 

12.3 - As reuniões realizadas entre representantes credenciados das partes,bem como as ocorrências que 
possam ter implicações no Contrato serão registradas por escrito em forma de ata, assinada pelos referidos 
representantes e farão parte integrante do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1- Não é permitida a subcontratação total ou parcial deste contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO 

14.1- Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o Edital de 
licitação respectivo e a proposta vencedora da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

15.1- O presente contrato é regido pela Lei n. 8.666/93 e legislação complementar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto 
à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

Dom Joaquim, ______de ______________ de 2018. 

 
GERALDO ADILSON GONÇALVES    
Prefeito Municipal                                                          CONTRATADA 

Testemunhas: ______________________          ________________________ 

                         CPF nº:                                           CPF nº 

 

Anexo ao contrato:  

 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO V. UNIT. 

R$ 

V. TOTAL 

R$ 

MARCA/ MODELO  

DO PRODUTO 

 CONFORME 
ANEXO I 

CONFORME ANEXO I    

Total : R$  ( -----------) .  

 


