
PROCESSO  nº44/2019 
 

Pregão Presencial nº 38/2019 
 
 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG, com sede na Praça do 
Rosário, 365 – Centro, na cidade de Pratinha-MG, torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, que fará realizar licitação, conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos e de conformidade com as disposições contidas no Decreto Municipal nº 04/2007 
regulado pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993 e suas alterações, Lei 
complementar nº 123/2007, Lei Complementar n°147/2014 e Lei Municipal n°930/2014, sob a 
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor  Preço, nas condições estabelecidas neste edital e 
nos seguintes anexos que o integram: 
 

1)  DO OBJETO:  

Constitui-se objeto da presente licitação a Aquisição de  Materiais e Equipamentos para 
o Departamento Municipal de Saúde.Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147/2014.  
 
Constituem anexos do presente Edital dele fazendo parte integrante: 
a) Anexo I –  Proposta de Preços; 
b) Anexo II- Termo de Referência; 
c) Anexo III– Cronograma de Entregas; 
d) Anexo IV – Minuta de Credenciamento; 
e) Anexo V – Minuta de habilitação prévia; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V art. 27 da Lei nº 

8.666/93;  
g) Anexo VII- Modelo de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. 
 
2) DO CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO PRÉVIA E ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 
2.1 - DO CREDENCIAMENTO: 

Para o credenciamento, os proponentes deverão identificar-se exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente, e em seguida, deverão apresentar a Pregoeira, por 
meio de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
ou ainda em originais, acompanhados ou não das respectivas cópias para autenticação por 
membro da Equipe de Apoio, os seguintes documentos: 

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

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, Certidão Simplificada 
e /ou Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

 
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, 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, juntamente com a Declaração de 
Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.   



 
2.2 - HABILITAÇÃO PRÉVIA 

Para a habilitação prévia os proponentes deverão apresentar a Minuta de habilitação 
prévia, fora dos envelopes, conforme modelo constante do Anexo V; 
 
2.3 - E ENTREGA DOS ENVELOPES: 

Os envelopes dos interessados contendo as propostas de preços e os documentos de 
habilitação definidos neste Edital e seus Anexos, serão recebidos pela pregoeira, no setor de 
Licitações desta Prefeitura, sita nesta cidade de Pratinha à Praça do Rosário nº 365, às 09:30 
horas do dia 19/Novembro/2019.  
 

A proposta e a documentação de habilitação das interessadas deverão ser entregues 
em envelopes separados, lacrados e rubricados, contendo em sua parte externa, além do 
nome e endereço do proponente, os seguintes dizeres: 
 

a)ENVELOPE nº 1- PROPOSTA DE PREÇOS 
A Pregoeira:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG 
Praça do Rosário nº 365 Pratinha-MG 
Pregão Presencial nº 38/2019 
 (CONTÉM PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
b) ENVELOPE nº 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A Pregoeira:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG 
Praça do Rosário nº 365 Pratinha-MG 
Pregão Presencial nº 38/2019 
 (CONTÉM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 
 

 
3) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E RESTRIÇÕES: 

3.1 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital.   

 
3.2 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão credenciar-se, na sessão 
pública de instalação do pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas e 
para a prática de todos os demais atos do certame. 

 
3.3 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar deste Pregão: 

 
a) empresas estrangeiras que não tenham filiais no país; 

 
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como 
as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com Órgãos 
Públicos; 

 
c) servidor efetivo de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Pratinha, 

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico.  

 



4 - DAS PROPOSTAS: 
As Propostas de Preços deverão ser entregues, no local, dia e hora determinados, de 

acordo com a forma descrita no item 2.3 “a”, contendo a proposta  de preços (Anexo I),   
datada e assinada pelo proponente ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, com a indicação do número desta licitação, a identificação e 
endereço completo da proponente e a qualificação do signatário.  
 
OBS: Ressalta-se que na coluna de quantidade do ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, os 
três zeros após a vírgula deverão ser desconsiderados, ou seja, serão considerados apenas os 
números antecedentes a vírgula. Ex: Quantidade 1,000 » considerar a quantidade de 1 (Um) e 
não de 1,000 (Mil) unidades. 
 
4.1 - A Proposta de Preços, conforme modelo anexo, compreenderá: 
 

a) a descrição detalhada dos Materiais e Equipamentos ofertados, na mesma ordem 
disposta no Anexo I, com a indicação , dos preços unitários e totais de cada item 
cotado, em moeda corrente nacional e com indicação da marca e das características 
técnicas de cada um deles ;  
OBS: Os Materiais e Equipamentos fornecidos deverão estar garantidos contra  
quaisquer defeitos de transporte e descarga nos locais de entrega, pelo prazo e 
condições indicados na proposta, e a garantia contra defeitos de fabricação deverá 
ser de no mínimo 12 ( doze) meses a contar da data da entrega do bem . 

 
 
b) indicação da modalidade da licitação, do número do processo, do nome ou razão social 

do proponente, do CNPJ, da Inscrição Estadual, do endereço completo, do telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail) para contato, este último se houver, das informações 
bancárias para efeito de pagamento (Banco, Agência, Conta), o nome, a Identidade, o 
Órgão expedidor, o Estado Civil, a Nacionalidade, o CPF e e-mail do representante 
legal; 

 
c) Carimbo padronizado, validade da Proposta, prazo de entrega, total geral expresso em 

algarismos e por extenso, declaração de pleno acordo com as condições editalícias, 
declaração de inexistência de fatos impeditivos a participação no certame licitatório, 
assinatura e data.  

 
4.2 – As propostas poderão abranger a totalidade dos itens, ou apenas parte deles, segundo a 
capacidade de atendimento da participante, ficando esclarecido que o órgão licitador adquirirá 
de tantas fornecedoras quantas sejam capazes de entregar, no prazo desejado, a totalidade 
dos bens a serem adquiridos, observado o critério de julgamento fixado neste Edital.   
 
4.3 – O proponente que apresentar proposta para os itens de Equipamentos 
Hospitalares e Odontológicos deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária ANVISA; No caso de produto importado é também necessária à 
apresentação do Certificado de Boas Práticas de fabricação e Controle, emitido pela 
autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade 
sanitária brasileira; 
 
 4.4 - Na formulação da proposta, a participante deverá computar, além do lucro, quaisquer 
tributos, taxas e seguros, custos e despesas, diretos ou indiretos, relacionados com o 



fornecimento, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise 
a ressarcimentos e/ou acréscimos, a esse ou qualquer título, não considerados nos preços 
cotados, devendo os respectivos Materiais e Equipamentos serem fornecidas sem ônus 
adicionais, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.  
 
4.5 – Não serão consideradas propostas que apresentarem mais de uma oferta para cada item 
específico.  
 
4.6 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
4.7 - Após o recebimento dos envelopes, não será aceito juntar ou substituir quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
4.8 - O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o 
órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica.  
 
4.9 – O prazo máximo para a entrega dos bens, será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
data de emissão da Autorização de Compras e Serviços-ACS, sob pena de aplicação das 
sanções constantes no item 15. 
 
4.10 – Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta-
corrente, agência bancária e o Banco onde deseja que sejam efetuados os créditos 
correspondentes. 
 
4.11- É vedado ao participante retirar sua proposta ou parte dela depois de encerrada a 
reunião de abertura dos envelopes PROPOSTA. 
 
4.12 - Havendo desistência por parte do participante, após o encerramento da reunião de 
abertura, estará sujeito as penalidades previstas em Lei e neste Edital;  
 
4.13 - As propostas terão validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação; 
 
4.14 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus  Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento, salvo, se possível sua exata compreensão, durante a sessão pública 
visando a ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
4.15 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do participante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços  
e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de 
acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em 
conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e 
horário já determinados. 
  



5.2 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes e em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documento 
exigido neste edital, nem admitida qualquer ratificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

a) No julgamento das propostas a Pregoeira, poderá, à seu critério, solicitar 
assessoramento técnico das unidades requisitantes ou de profissionais especializados; 

 
b) Será considerada vencedora a proponente que, atendendo as condições deste edital, 

oferecer a proposta mais vantajosa para a administração, de acordo com a legislação 
específica; 

 
c) Para a escolha da proposta mais vantajosa, será considerado o Menor  Preço por 

Ítem; 
 
6.1 – Constatada a inviolabilidade dos envelopes, a pregoeira procederá à abertura dos 
envelopes contendo as Propostas de Preços e: 
 

a) Desclassificará:  
 - as que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 1; 
 - as que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo I). 

 
b) Classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço.  

 
6.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, 
poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham 
sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída a de menor valor; 
 
6.3 - Quando forem obtidos no máximo 02 (dois) participantes qualificados para etapa de 
lances verbais, a Pregoeira classificará os mesmos, quaisquer que sejam os preços ofertados 
em suas propostas escritas. 
 
6.4 - Aos proponentes proclamados conforme subitens 6.1 letra “b” e 6.2 será dada 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos 
e decrescentes. 
 
6.5 - Os envelopes contendo a documentação de habilitação, permanecerão fechados, em 
poder da pregoeira, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das propostas, apenas 
em relação ao ofertante da proposta de menor valor; 
 
6.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à 
penalidade constante do subitem 15.1, letra “d” deste Edital, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  
 
6.7 - A etapa de lances verbais terá duração indeterminada.  
 

a) os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor até 
então apurada dentre os selecionados; 



 
b) Não haverá limite de rodadas para a apresentação de lances; e  

 
c) Os representantes dos participantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes 

por meio de telefones celulares desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão 
de julgamento. 

 
6.8 – Encerrada a etapa competitiva de lances verbais e ordenadas as ofertas, exclusivamente 
pelo critério Menor  Preço por ìtem,  a Pregoeira fará a análise das propostas. 
 
7 - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS, ANÀLISE DE CLASSIFICAÇÃO 
(HABILITAÇÃO) DOS PARTICIPANTES 
 
7.1 - A aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o 
exame: 

a) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os 
custos reais estimados para a aquisição dos bens e com as disponibilidades 
orçamentárias da Administração; 

 
b) da adequação dos prazos indicados no Cronograma de Entregas com o estabelecido 

neste Edital para a conclusão do fornecimento;  
 
7.2 - Serão consideradas desclassificadas, as propostas que: 
 

a)  ofertarem preços irrisórios, manifestadamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com os 
valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre o 
fornecimento; 

 
c) ofertarem preços excessivos, incompatíveis com os que se verificam no mercado.  

 

7.3 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem decrescente 
dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 
 
7.4 - Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, resultantes dos valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 
 
7.5 - A pregoeira fará conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na 
hipótese de divergência entre valores, será obedecida a disposição abaixo, ficando esclarecido 
que a pregoeira fará as correções de soma que se fizerem necessárias e que os valores 
corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 

a) Havendo divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, 
para efeito de classificação, os valores por extenso;  

b) Havendo divergência entre o valor total por item e o somatório dos valores unitários, a 
Pregoeira procederá à correção do valor total por item, mantidos os valores unitários; 

c) Havendo divergência entre os valores unitários e totais de cada item, serão 
considerados os primeiros.  

 
7.6 - Uma vez classificadas e ordenadas às propostas, a etapa seguinte do julgamento 
consistirá na análise da habilitação dos participantes. 
 



7.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias do participante que a tiver formulado.  
 
7.9 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado 
vencedor do item, sendo-lhe adjudicado o objeto do item.   
 
8 – DA HABILITAÇÃO: 

Serão considerados habilitados os proponentes que apresentarem os envelopes 
endereçados na forma descrita no item 2 acima, contendo os documentos a seguir 
relacionados, por meio de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais, para conferência e 
autenticação: 
 
 
1)   Prova de inscrição perante a Fazenda Pública Estadual; 
2)   Prova de inscrição perante o CNPJ-MF; 
3)   Contrato social e a ultima alteração, se houver; 
4)   Certidão negativa de debito municipal da sede do participante; 
5)   Certidão de Regularidade Social, perante o FGTS; 
6)   Certidão Negativa de Débitos Federais; 
7)   Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
8)    Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
9)   Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93; 
10)  Certidão negativa de falência e concordata da sede do participante; 
11)   Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 
12) Autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA; 

 
 
b) - Caso a empresa obtenha o CRC da Prefeitura Municipal de Pratinha. 

a) o Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro do prazo de validade.  
b) certidões negativas de Débitos Federais, Estaduais e Municipais;  
c) os certificados de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 

8.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 

a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 
b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, ou ainda forem apresentados com 
validade expirada, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, salvo, se possível 
aferição de sua qualificação, puder ser realizada em sessão pública, visando a 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, 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. A não-



regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contração, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os participantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou revogar a 
licitação. 

 
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS DE JULGAMENTO - PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 
9.1 – Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não 
atender aos requisitos de habilitação, a pregoeira fará a abertura do envelope da 
documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, 
até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos do Edital, sendo, então, 
o participante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do item/lote.  
 
9.2 - Quando comparecer um único participante ou houver uma única proposta válida, caberá a 
Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado e, atendendo o participante as exigências 
habilitatórias, será declarado vencedor.    
 
9.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a pregoeira poderá negociar com este, 
melhores condições para o fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado 
positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e 
passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 12.1 deste Edital.   
 
9.4 - Ao final do julgamento, será disponibilizado aos participantes, para conferência e rubrica, 
os autos do certame, devidamente rubricado pela pregoeira, ocasião oportuna para eventuais 
interposições recursais, desde que motivadas com registro em ata da síntese das suas razões.   
 
10 - DOS RECURSOS 
10.1 - Após o julgamento, se o resultado proclamado não for aceito e algum participante 
manifestar, imediatamente e motivadamente, em sessão, a intenção de recorrer, será 
registrada em ata a síntese das suas razões e contra-razões, e, em casos especiais, quando 
complexas as questões debatidas, a Pregoeira concederá, àqueles que manifestarem 
motivadamente a intenção de recorrer, o prazo de (03) três dias úteis, contados a partir do dia 
da realização do pregão, para apresentar as razões do recurso, assegurando-se aos demais 
participantes, prazo igual, após o término do prazo do recorrente, em continuidade e sem 
prévia notificação, para oferecimentos das contra-razões correspondentes. 
 
10.2 - O silêncio ou a falta de manifestação imediata e motivada com registro em ata da síntese 
das razões do participante, implica em desistência recursal ou decadência do direito de 
recurso.     
 
10.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 
10.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.5 – Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou 
inexistindo estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação do certame. 
 
 
 
 



11 – RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO 
 O resultado final da licitação constará na ata da sessão pública, a ser assinada pela 
pregoeira e pelos participantes que aguardarem sua lavratura, na qual deverão ser registradas 
as ocorrências relevantes, os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais 
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais 
declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade (motivadas) e classificação/desclassificação 
(motivadas) de propostas, bem como de habilitação/inabilitação proclamadas (motivadas), e 
quaisquer outras ocorrências da sessão.    
 
11.1 – Assinada a ata da sessão pública, proceder-se-á a adjudicação e homologação do 
objeto ao vencedor. 
   

11.2 – O despacho de adjudicação e homologação será publicado no Jornal Oficial do 
Município e no site da Prefeitura, na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e 
ainda afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pratinha, para 
conhecimento geral. 

 
11.3 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.  
 
12 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS BENS 
 
12.1 - Homologado o resultado da licitação, a/o participante vencedor/a deverá efetuar a 
entrega dos Materiais e Equipamentos de acordo com a ACS- Autorização de compras e 
serviços, na forma, quantidades e prazos (a contar do recebimento da ACS) estabelecidos no 
Termo de Referência Anexo II  e Cronograma de Entregas (Anexo III) e Proposta ofertada.;   

 
12.2 – No interesse da Administração, o valor da aquisição ou do contrato decorrente desta 
licitação poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento dos 
quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a contratada direito a qualquer 
reclamação ou indenização.   
 
12.3 - Executado o fornecimento pela adjudicatária, o recebimento dos Materiais e 
Equipamentos  dar-se-á por responsável pela requisição e da seguinte forma: 
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e conseqüente aceitação, o qual 
se dará mediante certificado aposto no verso da Nota Fiscal/Fatura, em prazo não superior a 
cinco dias úteis.  
 
12.4  - O fornecedor vencedor dos itens :3, 14, 23 e 30, deverá disponibilizar profissional 
técnico habilitado para realizar a entrega  para orientações quanto ao uso dos mesmos.  
  

 
12.5  - A empresa adjudicatária será obrigada a substituir, no todo ou em parte, por sua conta e 
no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das sanções 
constantes no item 15.1, inciso IV, os Materiais e Equipamentos entregues em desacordo com 
as exigências e especificações, bem como as que forem recusados por verificação de vícios, 
de transporte e descarga, ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e 
adequado, devendo os  Materiais e Equipamentos substituídos, estarem dentro das condições 
exigidas neste Edital. 
   
12.6 – A recusa da adjudicatária em assinar o contrato ou em aceitar o instrumento equivalente 
de convocação para o fornecimento, no prazo estabelecido pela Administração Municipal, 



caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital e na legislação vigente.  
 

a) Ocorrendo esta hipótese, a Administração poderá optar pela convocação dos demais 
proponentes, obedecida, sucessivamente, a ordem de classificação ou pela abertura de nova 
licitação. 
 
12.7 - O preço proposto, será fixo e irreajustável, expresso em reais.  
 
12.8 - Como condição para o fornecimento durante toda a transação comercial, a participante 
vencedora se obriga, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações por ela assumida, 
manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme artigo 
55, inciso XIII da Lei 8.666/93; 
 
13 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias      
FICHA: 219 - 02.46.00.10.301.035.2.053.4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

FICHA: 540 - 02.46.00.10.301.035.2.053.3.3.90.30 - Material de Consumo 
FICHA: 1043 - 02.46.00.10.302.035.2.101.3.3.90.30 - Material de Consumo 
FICHA: 1047 - 02.46.00.10.302.035.2.101.4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
 específicas, consignadas no Orçamento Municipal vigente.       
 

14 - FATURAMENTO/PAGAMENTO 
 
14.1- O pagamento será efetuado, mediante apresentação de Nota Fiscal e após a entrega 
total dos  Materiais e Equipamentos requisitados, comprovado pelo setor requisitante, e será 
feito por meio de crédito em conta corrente no domicílio bancário informado. 
 
14.2 - O pagamento somente será efetuado à empresa participante vencedora no item, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
14.3 - A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) estar em conformidade com o objeto licitado e de 
acordo com a(s) ACS(s)-Autorização(es) de Compra(s) e Serviço(s), emitidas pelo órgão 
competente, fazendo constar da(s) mesma(s), além da discriminação, quantitativo, preço 
unitário e total do(s) produto(s), os seguintes dizeres: 
 

a) Pregão Presencialnº 38/2019; 
b) ACS nº xxx/2019; 

 
14.4 - Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) e/ou documento(s) de cobrança apresentem 
inexatidão, estes serão devolvidos em no máximo, 2 (dois) dias úteis a contar da 
apresentação, para as devidas correções, contando-se novo prazo para o pagamento a 
partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 14.1.   
 
15 - DAS PENALIDADES 
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela participante, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções previstas no Art. 
87, da Lei nº 8.666/93: 
 

a) Advertência por escrito e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
 



b) Multa, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial: 
 

 - de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total da adjudicação, ao participante 
vencedor que se recusar a aceitar as ACSs-Autorizações de Compras e Serviços, não 
fornecendo os bens  descumprindo a obrigação assumida; 

  
 - de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da ACS-Autorização de Compra e 

Serviço, por atraso na entrega, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, exaurido este 
prazo caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a 
participante, a multa acima descrita.      

 
  - As multas serão aplicadas em dobro, na reincidência da falta em um mesmo ano. 

 
  - As multas previstas nesta seção não terá caráter compensatório, porém moratória, e 

conseqüentemente a sua cobrança não isentará a contratada da obrigação de indenizar 
eventuais perdas, danos ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
contratante. 

 
  - A multa aplicada à participante adjudicatária e os prejuízos por ela causados serão 

deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrada diretamente ou judicialmente, e, se 
a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 
empresa ainda responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 

 
 -  A FORNECEDORA desde logo autoriza a ADMINISTRAÇÃO a descontar dos valores 

por ela devidos, o montante das multas a ela aplicadas, podendo o desconto recair 
sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal.    

 
 -  O valor correspondente a qualquer multa aplicada à(s) FORNECEDORA(S), deverá ser 

depositado em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, na conta bancária 
nº 8731-9, do Banco do Brasil, Agência nº 0927-X, em favor da Prefeitura Municipal de 
Pratinha, ficando o/a participante obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo de depósito efetuado. Decorrido o prazo de 10 (dez) 
dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros 
de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, 
limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, 
e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

 
c) Suspensão temporária do direito licitar e contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, sem prejuízos de outras sansões; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que houver ressarcimento a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no acima disposto. 

 
15.2 - As sanções previstas nas letras “c” e “d” poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que se enquadrarem nos incisos I a III do artigo 88 da Lei 8666/93. 
 
 
 



16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - A Prefeitura Municipal de Pratinha, responsável pelo Pregão reserva-se o direito de: 
 

a) revogá-lo, a qualquer tempo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, 
quando constatada ilegalidade no seu processamento, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente; 

 
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na 

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
 

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando no site www.pratinha.mg.gov.br, 
mediante aviso público, a nova data; 

 
d) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local  anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 
16.2 - A Pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover 
as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do 
processo licitatório,vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública.   
 
16.3 - A administração reserva-se o direito de fiscalizar, quando lhe convier, os itens a 
serem adquiridos. 
 
16.4 – No caso em que o fornecedor classificado recusar a encomenda dentro do prazo de 
validade da proposta, deixar de entregá-la ou fizer fora das especificações e/ou condições 
predeterminadas, a Administração poderá optar pela convocação dos demais proponentes, 
obedecida, sucessivamente, a ordem de classificação ou pela abertura de nova licitação. 
 
16.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e documentação, sendo que a Administração, em nenhum caso, responsabilizará 
por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.  
 
16.6 - Fica facultada a Administração, apresentar declaração de inidoneidade junto ao 
Ministério da Fazenda, em qualquer fase do processo, quando constatada a má-fé, ação 
maliciosa e premeditada que proporcionem prejuízos, evidência de atuação com interesses 
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo  ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades.     
 
16.7 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.  
 
16.8 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
16.9 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 

http://www.pratinha.mg.gov.br/


16.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
vigente. 
 
16.11 – Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto  em contrário, conforme Art. 110 da Lei 8.666/93. 
 
16.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Ibiá, 
com exclusão de qualquer outro.   
16.13 - O Presente Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pratinha ou no site www.pratinha.mg.gov.br, sem qualquer ônus e quaisquer 
outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pratinha-MG, Fone (034) 3637-1220; 
 
 

Prefeitura Municipal de Pratinha-MG 
Em 1 de Novembro de 2019. 

 
 

John Wercollis de Morais  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA 

2019 / 38 

2019 / 44 Processo de Licitação:  

Proposta de Preços 

Razão Social do Licitante: 

Endereço: 

Cidade: 

Telefone : Fax : 

 

e-mail : 

Pregão Presencial Nr. 

ANEXO I 

CNPJ: Insc. Estadual: 

Estado: 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 

Banco: Agência: Conta: 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Identidade: Orgão expedidor: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

CPF: e-mail: 

Protocolo do Processo: 179 2019 / 

Solicitação de Despesas Req. de Material 
1.257 / 2.019 - 1 1.426 / 2.019 

1.258 / 2.019 - 1 1.416 / 2.019 

1.259 / 2.019 - 1 1.417 / 2.019 

1.260 / 2.019 - 1 1.418 / 2.019 

1.261 / 2.019 - 1 1.419 / 2.019 

1.262 / 2.019 - 1 1.420 / 2.019 

1.263 / 2.019 - 1 1.427 / 2.019 

Requisitantes Dotações 
00024600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0000/2019 

00024600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0219/2019 

00024600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0540/2019 

00024600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1043/2019 

00024600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1047/2019 



Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

1 UN 3,00 16787 Andador material confeccionado em alumínio . Largura Total: 56 cm,comprimento Total: 52 cm,Comprimento 

Fechado: 57 x 8 cm,Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm (máxima)Capacidade: até 100 k 

2 UN 10,00 16779 Aparelho de medir a glicose  (kit completo) ,com tiras ,lancetas e lancetador. 

3 UN 1,00 16788 Aparelho de raio x -odontológico tensão mínimo 7 MA, instalação coluna com braço conveccional , modo de 

operação digital . Garantia de 12 meses. 

4 UN 1,00 16791 Aspirador de secreções elétrico móvel, possui suporte de rodízios ,possui válvula de segurança ,frasco 

termoplástico/ vidro, bivolt.Garantia de 12 meses 

5 UN 2,00 3853 Autoclave digital 60 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital  LCD com teclado de 

membrana, para controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras, controle de ciclo automático, 

secagem programávelde material, com opções de ciclos extras, diversos sistemas de segurança automáticos com 

mensagens de erro visuais e sonoras, produto resistente de fácil instalação, operação e manutenção, bivolt, mínimo 

12 meses de garantia. 

6 UN 2,00 16792 Balança antropometric adulto, modo de operação capacidade digital até 200kg, régua antropométrica ate 2 metros . 

Garantia de 12 meses 

7 UN 2,00 16793 Balança antropométrica infantil modo de operação  digital, capacidade ate 16 kg, dimensões da concha mínimo 

540x290(mm),tara possui.Garantia de 12 meses 

8 UN 2,00 16794 Balança digital portátil,modo de operação digital,capacidade máxima de pesagem no mínimo de200KG,material de 

confecção estrutura em aço, peso liquido da balança máximo de 6 Kg, possui display integrado, possui tara  

,garantia de 12 meses 

9 UN 1,00 16796 Biombo  curvo de proteção pumblifera. Biombo de chumbo 2 mm, Biombo proteção plumbífero , tipo curvo 

estrutura em aço carbono em pintura epóxi, Com Visor De Vidro Plumbífero De 10X15cm, Montado Sobre 

Rodízios . dimensões: Altura - 1,80cm; Largura: 0,80cm 

10 UN 1,00 16797 Bisturi elétrico digital  (ate 150 w) BP 150 S , potência até 100w , controle de potência linear e independente  

para corte bipolar. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento. Possui circuito de 

corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3.e saída bipolar totalmente isolada.Controle de Potência: Suave e linear, o 

que permite sua aplicação desde micro e neuro até médias cirurgias com excelentes resultados.Circuito Bipolar: 

ee alta eficiência, podendoser utilizadas 4 formas de onda e potência de saída, adequadas especificamente a cada 

procedimento cirúrgico. Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização 

visual, inclusive da variação de potência. Sinalização Audiovisual: Ao utilizar o equipamento.Acessórios1 Pedal 

de acionamento com pino guitarra mono1 Caneta padrão não autoclavável (bxa.cirurgia)1 Placa neutra permanente 

em inox (150x100x0,5)mm1 Cabo de ligação da placa neutra (bxa.cirurgia)1 Eletrodo tipo faca reta pequena 

(67mm)1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm)1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm)1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm)1 

Eletrodo tipo agulha (85mm)1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Manual do usuário1 Certificado de 

garantia, garantia mínima 12 meses 

11 UN 2,00 16781 Braçadeira  para  injeção. Aço inoxidavvel, Braçadeira para injeção com base pintada, haste cromada e concha 

em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, haste em ferro trefilado Ø 1/2", concha em chapa n°22 (0,75 mm) e 

base em tripé de ferro fundido - Altura Mínima:0,65 m / Máxima: 0,95 m - Dimensões da Embalagem: 0,30x0 

,30x0,70m. 

12 UN 1,00 16798 Cadeira de rodas adulto ,material de confecção apoio para braços apoio para os pés /elevação de pernas , aço ou 

ferro pintado/escamoteável, removível com elevação 

13 UN 2,00 16801 Cama hospitalar fawler 3 movimentos tipo adulto , movimentos mecânicos, com grades  laterais deslizantes . 

Acompanha colchão hospitalar capa impermeável. Moviementos Fawler/ semi Fawler, flexão de pernas, dorso, 

vascular e elevação de leito.Possui rodízios, colchão hospitalar no mínimo D28,  material de confecção estrutura movimentos 

mecânicos, com grades  laterais deslizantes . Acompanha colchãohospitalar capa impermeável. Moviementos 

Fawler/ semi Fawler, flexão de pernas,dorso, vascular e elevação de leito.Possui rodízios, colchão hospitalar no mínimo D28 

,  material de confecção estrutura /leito em chapa aço/ferro pintado, acionamento por manivelas 03, cabeceira 

/peseira poliuretano /simular. Grades laterais aço inoxidável. Dimensões totais do leito: 0,90 x 1,90 cm, altura 

mínima do leito 45 cm, altura máxima do leito 70 cm, grades laterais 1,20 x 0,40 cm, capacidade máxima 130 kg, 

garantis 12 meses 



 

 

Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

14 UN 1,00 16802 Cardioversor  bifásico portátil ,alça robusta e confortável comando nas pás , ajuste carga e disparo , memoria de 

ECG até 12 derivações, possui impressora , possui módulo DEA com bateria recarregável removível , garantia de 1 

ano 

15 UN 1,00 16803 Carro curativo em inox, estrutura em tubo Ø 1"x1,1320 mm, tampo e prateleira emchapa n°22 (0,75 mm),varanda 

em toda a volta em tubo Ø 1/2"x 1,201mm e pés com rodízios de 50 mm. Acompanha balde de 

inox (5 litros) e bacia de inox (32 cm)  

16 UN 2,00 16804 Cilindro de gases medicinais confeccionado em alumínio, possui acessórios ,válvula ,manômetro e fluxo metro, 

capacidade de 03 ate 10 litros. 

17 UN 1,00 2964 COMADRE INOX 

18 UN 1,00 16805 Comprensssor de ar  odontológico silencioso 50 litros ,isento de óleo ,bivolt, potencia 2HP de 8 a 10 pcm, consumo 

de 6 a 7 pes 

19 UN 1,00 16831 Concentrador de oxigênio silencioso bivolt, 5 LPM tipo estacionário, com rodízios, copo umidificador e cateter 

nasal, 24 meses de garantis 

20 UN 1,00 16808 DEA-desfibrilador externo automático , autonomia da bateria, ate250 choques ,com 1 eletrodo ,alarmes sonoros e 

visuais, bateria fraca..bateria: De Lithium - recarregável de longa duração  

Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos)na parte frontal do equipamento. 

bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia 

na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em 

curto-circuito.Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol 

Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. 

Dimensão: 295 x225 x 155 mm. 

Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamentedescarregada. 

Tempo descarga: Menor que 240 ms. 

Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos 

dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. 

Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC 

Umidade relativa do ar: 05 % a 95% -  

01 par de eletrodos de choque autoadesivos uso adulto;  

01 bateria de Lithium recarregável; 

01 carregador de bateria inteligente 90-240 VAC; 

01 cabo USB; 

01 bolsa para transporte; 

01 manual do usuário; 

Certificado de garantia. 

21 UN 1,00 16809 Destilador de agua capacidade de 5 litros /hora , Fácil manuseio ;Design moderno ;Não necessita instalação 

hidráulica;1 ano de garantia; 

22 UN 3,00 16782 Detector fetal portatil, digital, Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. - Gabinete em ABS.- 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. - Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª 

semana.  

- Alta sensibilidade para ausculta coletiva. - Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - Ciclagem de 6.000 a 

60.000.- Frequência de 2,0 a 2,25MHz.  

- Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. - Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo. - 

Compartimento para a bateria na parte inferior interna.  

- Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho). - LED indicador de bateria fraca localizada no 

painel frontal.Frasco de gel para contato. 

-Fone de ouvido biauricular para ausculta individual,-Estojo de couro sintético.  

-Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm.  

-Peso líquido: 360g-Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. 



 

 

 

Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

23 UN 1,00 16810 Eletrocardiógrafo tela LCD colorida touch screen 12 canais simultâneos, memoriainterna para armazenar exames, 

impressora. Função grade que permite uso de papelfax e de fácil operação ,1 cabo de ECG, canais operação interface 

. Contendo cabode força, cabo paciente 10 vias, 6 eletrodos precordiais, 4 eletrodos de membrotipo clip, 1 bobina 

de papel termo sensível, manual de operação em português,garantia de 12 meses. 

24 UN 2,00 16811 Escada com 2 degraus , material de confecção aço inoxidável, estrutura construída em tubos pintados 7/8",Dois 

degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés componteiras de borracha, Tratamento anti-ferruginoso , Pintura 

eletrostática à póe Dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC) 

25 UN 13,00 16783 Esfigmomanometro adulto, tecido em algodão , braçadeira velcro /fecho. 

26 UN 7,00 11218 Estetoscópio adulto, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável. 

27 UN 1,00 16813 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LES, HASTE FLEXIVEL 

28 UN 2,00 16820 Mesa de exames ,posição do leito móvel,com  suporte para papel ,material de confecção aço inoxidável, 

29 UN 2,00 16821 Mesa ginecológica ,posição do leito móvel, material de confecção madeira com gabinete ,gabinete com portas e 

gavetas possui.-Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e1 prateleira interna; 

- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas; 

- Puxadores cromados; 

- Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim; 

- Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através de cremalheira; 

-Suportes para perneiras cromados; 

- Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e ângulo; 

- Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inox. 

- Peso máximo suportado: 120 KgDimensões Aberta: 1,80m x 0,60m x 0,80m - comp x lar x alt,dimensões Fechada: 

1,25 x 0,60 x 0,80 

30 UN 1,00 16823 Monitor multiparametros tela LCD touch screen 12" colorida alta resolução ,  com suporte para monitor , interface 

amigável com teclas de atalho, 5 parâmetros básicos , ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP,   pre configurado ,alça retrátil 

para macas e transportes , múltiplas visualizações configuráveis,  ECG12 derivações,2 canais de temperatura , 

frequência de pulso. 

31 UN 1,00 16824 Negatoscopio , metal de parede , 1 corpo Chave liga/desliga: Duas posições,--Painel: Leitoso, translúcido, 

branco ,cor do corpo branco -Voltagem: 127/220V,-Frequência: 50/60 Hz -Potência Máxima: 30 W ,-Lâmpada: 2x 

15W  

Garantia: 2 anos 

32 UN 1,00 16825 Negatoscopio , metal de parede , 2 corpo Chave liga/desliga: Duas posições,--Painel: Leitoso, translúcido, 

branco ,cor do corpo branco -Voltagem: 127/220V,-Frequência: 50/60 Hz -Potência Máxima: 30 W ,-Lâmpada: 2x 

15W  

Garantia: 2 anos 



 

 

Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

33 UN 2,00 11248 Oftalmoscópio na cor: Preto, lâmpada de Led, Fácil substituição da lâmpada LED.Cabo em metal com revestimento 

termoplástico reforçado.Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático.Alimentação através de 2 

pilhas alcalinastipo AA. 

Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000.Acompanha estojo maciocom fecho de contato.19 lentes de -20 a 

+20 dioptrias com marcador iluminado.Óptica selada à prova de poeiras.Borracha de proteção evita riscar a lente dos 

óculos.Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do 

tecido.Cabeça em ABS, resistente à impactos.Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho:Vida útil do LED: 50.000 

horas 

Temperatura de cor do LED: 5.500kMaterial da Cabeça: ABS 

Material do Cabo: Metal 

Acabamento do Cabo: Termoplástico 

Tensão: 2.5V 

Alimentação: 2 pilhas AA 

Botão Liga/Desliga: Possui 

Clip de Bolso: Possui 

Comprimento Total: 170cm 

Peso Total: 65g 

Garantia do equipamento: 1 anoCONTEÚDOftalmoscópio LED Preto,01 estojo para acondicionamento,manual 

de instruções ,cERTIFICAÇÕES INMETRO  

34 UN 2,00 6461 Otoscópio  iluminação fibra optica, halógena, xênon composição de 5 a 10 especulos reutilizável ,Iluminação 

branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.Leve, compacto e ergonômico, (pera opcional).Espéculos 

disponíveis em diversos tamanhos e modelos.Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado.Possui 

conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso ,Acionamento através de botão 

liga/desliga integrado.Alimentação através de2 pilhas alcalinas tipo AA. 

Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000.Nãocontém látex.Kit sobressalente que acompanha o produto: 

07 Espéculos Auriculares 2.5mm07 Espéculos Auriculares 4.0mm01 Espéculos Auriculares Reutilizável 2.5mm 

01 Espéculos Auriculares Reutilizável 3.0mm01 Espéculos Auriculares Reutilizável 4.0mm01 Espéculos 

Auriculares Reutilizável 5.0mm01 Espéculos Auriculares Reutilizável 10.0mm1 Estojo Macio MD 

Benefícios e sem aquecimento.Lâmpada LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor 

do tecido.Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões. 

Amplo campodevisão com aumento de 3 vezes.Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem. 

Informações TécnicasTransmissão da Luz:Fibra ÓpticaLâmpada:LEDVida útil do LED:50.000 horasTemperatura 

de cor do LED:5.500kMaterial da Cabeça:ABSe Aço InoxMaterial do Cabo:MetalAcabamento do 

Cabo:Termoplástico 

Tensão:2.5VAlimentação:2 pilhas AABotão Liga/Desliga:PossuiClip de Bolso:PossuiLente de aumento:3 vezes 

Comprimento Total:162cmPeso Total:85gGarantia do equipamento:1 ano 

35 UN 2,00 15532 Oximetro de pulso - 

Visor LCD colorido de alta resolução 

Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal 

Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências 

Alarmes visuaise sonoros, ajustáveis e programáveis 

Memória interna dos eventos e conexão USBpara computador 

Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional) 

Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas 

Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado (opcional) 

Aplicável para pacientes adulto, pediátricoe neonatal 

Sensor de SpO2 padrão Nellcor 

Certificado pelo INMETRO. 

Acessórios inclusos: 01 sensor deSpO2 reutilizavel adulto, 04 baterias NI_MH recarregaveis, 01 capa de proteção 

com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240 VAC)01 manual de operação 

36 UN 1,00 2965 PAPAGAIO INOX 1000 ML 



 

 

Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

37 UN 2,00 16826 Poltrona hospitalar para acompanhante e descanso de leito, revestido com courvim espuma densidade 23 de fácil 

higienização com movimentos reclinável simultâneoem 4 posições, ajuste de inclinação apoio para os braços 

estofados altura 1,69 cm, largura 57 cm, comp. 60 cm, encosto estofado e assento estofado , sem conchapara apoio 

dos braços material de confecção armação baixa aço/ferro pintado compintura epóxi  assento/encosto estofado  

,capacidade até 120kg,reclinação acionamento manual, descanso para os pés integrado com ponteiras de borracha. 1 

ano degarantia. 

38 UN 2,00 16784 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, AMBU, COM RESERVATORIO, SILICONE, COM 

VALVULA UNIDIRECIONAL. 

39 UN 1,00 16785 REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL, AMBU, COM RESERVATORIO, SILICONE, COM 

VALVULA UNIDIRECIONAL. 

40 UN 4,00 16827 Seladora, tipo manual -aplicação grau cirúrgico, fabricação nacional, controle eletrônico de temperatura até 300 

° c, controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, largura da selagem 13mm 

embalagem 300 mm, largura da bobina 30 cm, suporte e cortador de bobina com faca de duplo corte, potência 150 

waltts, bivolt, dimensões: 380 Mm x 380 x 180Mm. 

41 UN 2,00 16786 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, TIPO PEDESTAL, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE 

PRESSÃO ATRAVES DE ROSETA, 04 GANCHOS 

42 UN 1,00 16829 TENS digital 4 canais independentes e isolados, display de LCD, permitindo o usuário visualizar todos os 

parametros programados, 4 cabos para conexão paciente,maual , cabo de força, 8 eletroldos 3 cm x 5 cm, 12 meses 

de garantia 

43 UN 1,00 16828 TENS e FES , corrente Russa  canais 4  com ajuste de intensidade independentes e isolados , display de LCD Blue 

Light , bivolt automático , onda: retangular bifásica simétrica 

Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário. 

Painel com teclado suave com iluminação. 

Detecção de mal contato do cabo do paciente. 

Detecção de excesso de corrente .medindo 30x11x20cm (LxAxP) 

Peso : 1,8 Kg, 8 eletrodos de silicone de 5cm x 5 cm, com todos os cabos de conexão ao paciente, cabo de força, -  

4 cabos para eletrodos ,Cabo tripolar (ref. 14747G) 

Garantia de 12 meses 

44 UN 2,00 16830 Ultrassom para estética e fisioterapia , modo de operação continuo e pulsado, frequência de 1 e 3 MHZ, tela de LCD  

, terapia isolada(eletroestimulação), terapiacombinada(ultrassom e eletroestimulação), fonoforese, bivolt automático 

10 meses de garantia. 

Carimbo Padronizado 

Validade da Proposta 

(no mínimo em 60 dias) 

Prazo para Entrega _______/_______/____________ 

_______/_______/____________ 

Total Geral   R$  ____________________________ 

_____________________________________ 

Observações 



 

 

 

Séq. Quantidade Un Especificação Marca Vlr. Total Código Vlr. Unitário 

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

submetemos incondicional e integralmente. 
 

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________ 



 

 

ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2019 
1. DO OBJETO: 

1.1 – Aquisição de  Materiais e Equipamentos para o Departamento Municipal de Saúde.Licitação 
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 
147/2014. 
 

1.2 Descrição dos itens destinados para participação exclusiva para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte que atendam aos requisitos deste edital: 

 

Os itens abaixo pertencem ao processo 000044/2019 
Sequencia Código Descrição UND QTD Vlr. Médio Vlr. Total 

1 16787 Andador material confeccionado em alumínio . Largura 

Total: 56 cm,comprimento Total: 52 cm,Comprimento 

Fechado: 57 x 8 cm,Altura: 74 cm (mínima) a 89 cm 

(máxima)Capacidade: até 100 k 

UN 3 R$ 287,150 R$ 861,450 

2 16779 Aparelho de medir a glicose  (kit completo) ,com tiras 

,lancetas e lancetador. 

UN 10 R$ 92,150 R$ 921,500 

3 16788 Aparelho de raio x -odontológico tensão mínimo 7 MA, 

instalação coluna com braço conveccional , modo de 
operação digital . Garantia de 12 meses. 

UN 1 R$ 5.771,050 R$ 5.771,050 

4 16791 Aspirador de secreções elétrico móvel, possui suporte de 
rodízios ,possui válvula de segurança ,frasco 

termoplástico/ vidro, bivolt.Garantia de 12 meses 

UN 1 R$ 4.182,118 R$ 4.182,118 

5 3853 Autoclave digital 60 litros, câmara de esterilização em 

aço inoxidável, painel digital  LCD com teclado de 

membrana, para controle de parâmetros dos ciclos, com 

mensagens visuais e sonoras, controle de ciclo 
automático, secagem programávelde material, com 

opções de ciclos extras, diversos sistemas de segurança 

automáticos com mensagens de erro visuais e sonoras, 

produto resistente de fácil instalação, operação e 
manutenção, bivolt, mínimo 12 meses de garantia. 

UN 2 R$ 8.155,825 R$ 16.311,650 

6 16792 Balança antropometric adulto, modo de operação 
capacidade digital até 200kg, régua antropométrica ate 2 

metros . Garantia de 12 meses 

UN 2 R$ 1.522,950 R$ 3.045,900 

7 16793 Balança antropométrica infantil modo de operação  

digital, capacidade ate 16 kg, dimensões da concha 

mínimo 540x290(mm),tara possui.Garantia de 12 meses 

UN 2 R$ 943,388 R$ 1.886,776 

8 16794 Balança digital portátil,modo de operação 

digital,capacidade máxima de pesagem no mínimo 

de200KG,material de confecção estrutura em aço, peso 
liquido da balança máximo de 6 Kg, possui display 

integrado, possui tara ,garantia de 12 meses 

UN 2 R$ 1.442,508 R$ 2.885,016 

9 16796 Biombo  curvo de proteção pumblifera. Biombo de 

chumbo 2 mm, Biombo proteção plumbífero , tipo curvo 

estrutura em aço carbono em pintura epóxi, Com Visor 

De Vidro Plumbífero De 10X15cm, Montado Sobre 

Rodízios. dimensões: Altura - 1,80cm; Largura: 0,80cm 

UN 1 R$ 6.598,850 R$ 6.598,850 

10 16797 Bisturi elétrico digital  (ate 150 w) BP 150 S , potência UN 1 R$ 6.099,290 R$ 6.099,290 



 

 

até 100w , controle de potência linear e independente  
para corte bipolar. Alarme de segurança que bloqueia 

todos os circuitos em caso de rompimento. Possui 

circuito de corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3.e saída 

bipolar totalmente isolada.Controle de Potência: Suave e 
linear, o que permite sua aplicação desde micro e neuro 

até médias cirurgias com excelentes resultados.Circuito 

Bipolar: ee alta eficiência, podendoser utilizadas 4 

formas de onda e potência de saída, adequadas 
especificamente a cada procedimento cirúrgico. Check-

up: completo antes de sua utilização em cirurgias, 

indicado por sinalização visual, inclusive da variação de 

potência. Sinalização Audiovisual: Ao utilizar o 
equipamento.Acessórios1 Pedal de acionamento com 

pino guitarra mono1 Caneta padrão não autoclavável 

(bxa.cirurgia)1 Placa neutra permanente em inox 

(150x100x0,5)mm1 Cabo de ligação da placa neutra 
(bxa.cirurgia)1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)1 

Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm)1 Eletrodo tipo bola 

(Ø=4,2mm)1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm)1 

Eletrodo tipo agulha (85mm)1 Eletrodo tipo agulha de 
depilação (66mm) 1 Manual do usuário1 Certificado de 

garantia, garantia mínima 12 meses 

11 16781 Braçadeira  para  injeção. Aço inoxidavvel, Braçadeira 

para injeção com base pintada, haste cromada e concha 

em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, haste em 

ferro trefilado Ø 1/2", concha em chapa n°22 (0,75 mm) e 
base em tripé de ferro fundido - Altura Mínima:0,65 m / 

Máxima: 0,95 m - Dimensões da Embalagem: 

0,30x0,30x0,70m. 

UN 2 R$ 218,643 R$ 437,286 

12 16798 Cadeira de rodas adulto ,material de confecção apoio para 

braços apoio para os pés /elevação de pernas , aço ou 

ferro pintado/escamoteável, removível com elevação 

UN 1 R$ 1.442,400 R$ 1.442,400 

13 16801 Cama hospitalar fawler 3 movimentos tipo adulto , 

movimentos mecânicos, com grades  laterais deslizantes . 
Acompanha colchão hospitalar capa impermeável. 

Moviementos Fawler/ semi Fawler, flexão de pernas, 

dorso, vascular e elevação de leito.Possui rodízios, 

colchão hospitalar no mínimo D28,  material de 
confecção estrutura movimentos mecânicos, com grades  

laterais deslizantes . Acompanha colchãohospitalar capa 

impermeável. Moviementos Fawler/ semi Fawler, flexão 

de pernas,dorso, vascular e elevação de leito.Possui 
rodízios, colchão hospitalar no mínimo D28,  material de 

confecção estrutura /leito em chapa aço/ferro pintado, 

acionamento por manivelas 03, cabeceira /peseira 

poliuretano /simular. Grades laterais aço inoxidável. 
Dimensões totais do leito: 0,90 x 1,90 cm, altura mínima 

do leito 45 cm, altura máxima do leito 70 cm, grades 

laterais 1,20 x 0,40 cm, capacidade máxima 130 kg, 

garantis 12 meses 

UN 2 R$ 4.550,973 R$ 9.101,946 

14 16802 Cardioversor  bifásico portátil ,alça robusta e confortável 

comando nas pás , ajuste carga e disparo , memoria de 
ECG até 12 derivações, possui impressora , possui 

módulo DEA com bateria recarregável removível , 

garantia de 1 ano 

UN 1 R$ 28.918,725 R$ 28.918,725 

15 16803 Carro curativo em inox, estrutura em tubo Ø 1"x1,1320 

mm, tampo e prateleira emchapa n°22 (0,75 mm),varanda 
em toda a volta em tubo Ø 1/2"x 1,201mm e pés com 

rodízios de 50 mm. Acompanha balde de 

inox (5 litros) e bacia de inox (32 cm)  

 

UN 1 R$ 1.007,218 R$ 1.007,218 



 

 

 

16 16804 Cilindro de gases medicinais confeccionado em alumínio, 

possui acessórios ,válvula ,manômetro e fluxo metro, 
capacidade de 03 ate 10 litros. 

UN 2 R$ 1.671,825 R$ 3.343,650 

17 2964 COMADRE INOX UN 1 R$ 157,433 R$ 157,433 

18 16805 Comprensssor de ar  odontológico silencioso 50 litros 

,isento de óleo ,bivolt, potencia 2HP de 8 a 10 pcm, 
consumo de 6 a 7 pes 

UN 1 R$ 3.043,600 R$ 3.043,600 

19 16831 Concentrador de oxigênio silencioso bivolt, 5 LPM tipo 
estacionário, com rodízios, copo umidificador e cateter 

nasal, 24 meses de garantis 

UN 1 R$ 4.029,245 R$ 4.029,245 

20 16808 DEA-desfibrilador externo automático , autonomia da 

bateria, ate250 choques ,com 1 eletrodo ,alarmes sonoros 

e visuais, bateria fraca..bateria: De Lithium - recarregável 

de longa duração  
Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos)na 

parte frontal do equipamento. 

bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o 

nível de corrente elétrica do choque, aumentando a 
eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos 

causados ao paciente não permitindo disparo com pás 

abertas ou em curto-circuito.Idioma: Português - 

Opcionais: Inglês e Espanhol 
Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. 

Dimensão: 295 x225 x 155 mm. 

Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando 

completamentedescarregada. 
Tempo descarga: Menor que 240 ms. 

Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. 

Softwares: Possui software dedicado, compatível com 

ambiente Windows para comunicação e interpretação dos 
dados coletados para PC, com cabos interface, licença de 

software, quando solicitado com esta versão. 

Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC 

Umidade relativa do ar: 05 % a 95% -  
01 par de eletrodos de choque autoadesivos uso adulto;  

01 bateria de Lithium recarregável; 

01 carregador de bateria inteligente 90-240 VAC; 

01 cabo USB; 
01 bolsa para transporte; 

01 manual do usuário; 

Certificado de garantia. 

 

UN 1 R$ 9.164,223 R$ 9.164,223 

21 16809 Destilador de agua capacidade de 5 litros /hora , Fácil 

manuseio ;Design moderno ;Não necessita instalação 
hidráulica;1 ano de garantia; 

UN 1 R$ 1.392,825 R$ 1.392,825 

22 16782 Detector fetal portatil, digital, Sonar utilizado para 
detectar batimentos cardíacos fetais. - Gabinete em ABS.- 

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do 

volume. - Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 

10ª semana.  
- Alta sensibilidade para ausculta coletiva. - Saída para 

fone de ouvido ou gravador de som. - Ciclagem de 6.000 

a 60.000.- Frequência de 2,0 a 2,25MHz.  

- Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. - Alojamento 
para transdutor na parte inferior do estojo. - 

Compartimento para a bateria na parte inferior interna.  

- Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no 
aparelho). - LED indicador de bateria fraca localizada no 

painel frontal.Frasco de gel para contato. 

-Fone de ouvido biauricular para ausculta individual,-

Estojo de couro sintético.  

UN 3 R$ 803,870 R$ 2.411,610 



 

 

-Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm.  
-Peso líquido: 360g-Garantia de 02 anos contra defeitos 

de fabricação. 

 

23 16810 Eletrocardiógrafo tela LCD colorida touch screen 12 

canais simultâneos, memoriainterna para armazenar 

exames, impressora. Função grade que permite uso de 
papelfax e de fácil operação ,1 cabo de ECG, canais 

operação interface. Contendo cabode força, cabo paciente 

10 vias, 6 eletrodos precordiais, 4 eletrodos de 

membrotipo clip, 1 bobina de papel termo sensível, 
manual de operação em português,garantia de 12 meses. 

UN 1 R$ 11.939,598 R$ 11.939,598 

24 16811 Escada com 2 degraus , material de confecção aço 
inoxidável, estrutura construída em tubos pintados 

7/8",Dois degraus em chapa com piso antiderrapante, Pés 

componteiras de borracha, Tratamento anti-ferruginoso , 

Pintura eletrostática à póe Dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 
x 0,45cm (LxAxC) 

UN 2 R$ 248,780 R$ 497,560 

25 16783 Esfigmomanometro adulto, tecido em algodão , 
braçadeira velcro /fecho. 

UN 13 R$ 74,390 R$ 967,070 

26 11218 Estetoscópio adulto, tipo duplo, auscultador em aço 
inoxidável. 

UN 7 R$ 64,378 R$ 450,646 

27 16813 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO 
DE LES, HASTE FLEXIVEL 

UN 1 R$ 591,750 R$ 591,750 

28 16820 Mesa de exames ,posição do leito móvel,com  suporte 
para papel ,material de confecção aço inoxidável, 

UN 2 R$ 1.686,063 R$ 3.372,126 

29 16821 Mesa ginecológica ,posição do leito móvel, material de 
confecção madeira com gabinete ,gabinete com portas e 

gavetas possui.-Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e1 

prateleira interna; 

- Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas; 
- Puxadores cromados; 

- Leito estofado com espuma D33 com revestimento em 

courvim; 

- Cabeceira e peseira articuláveis com regulagem através 
de cremalheira; 

-Suportes para perneiras cromados; 

- Porta coxas estofado com revestimento em courvim 

com regulagem de altura e ângulo; 
- Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço 

inox. 

- Peso máximo suportado: 120 KgDimensões Aberta: 

1,80m x 0,60m x 0,80m - comp x lar x alt,dimensões 
Fechada: 1,25 x 0,60 x 0,80 

 

UN 2 R$ 2.629,045 R$ 5.258,090 

30 16823 Monitor multiparametros tela LCD touch screen 12" 

colorida alta resolução ,  com suporte para monitor , 

interface amigável com teclas de atalho, 5 parâmetros 

básicos , ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP,   pre configurado 
,alça retrátil para macas e transportes , múltiplas 

visualizações configuráveis,  ECG12 derivações,2 canais 

de temperatura , frequência de pulso. 

UN 1 R$ 12.950,808 R$ 12.950,808 

31 16824 Negatoscopio , metal de parede , 1 corpo Chave 

liga/desliga: Duas posições,--Painel: Leitoso, translúcido, 

branco ,cor do corpo branco -Voltagem: 127/220V,-
Frequência: 50/60 Hz -Potência Máxima: 30 W ,-

Lâmpada: 2x 15W  

Garantia: 2 anos 
 

UN 1 R$ 460,703 R$ 460,703 

32 16825 Negatoscopio , metal de parede , 2 corpo Chave 
liga/desliga: Duas posições,--Painel: Leitoso, translúcido, 

branco ,cor do corpo branco -Voltagem: 127/220V,-

UN 1 R$ 769,508 R$ 769,508 



 

 

Frequência: 50/60 Hz -Potência Máxima: 30 W ,-
Lâmpada: 2x 15W  

Garantia: 2 anos 

 

33 11248 Oftalmoscópio na cor: Preto, lâmpada de Led, Fácil 

substituição da lâmpada LED.Cabo em metal com 

revestimento termoplástico reforçado.Possui conveniente 
clip que proporciona desligamento 

automático.Alimentação através de 2 pilhas alcalinastipo 

AA. 

Cabo compatível com todas as cabeças Omni 
3000.Acompanha estojo maciocom fecho de contato.19 

lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 

iluminado.Óptica selada à prova de poeiras.Borracha de 

proteção evita riscar a lente dos óculos.Lâmpada 2.5V de 
LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando 

a verdadeira cor do tecido.Cabeça em ABS, resistente à 

impactos.Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de 

vermelho:Vida útil do LED: 50.000 horas 
Temperatura de cor do LED: 5.500kMaterial da Cabeça: 

ABS 

Material do Cabo: Metal 

Acabamento do Cabo: Termoplástico 
Tensão: 2.5V 

Alimentação: 2 pilhas AA 

Botão Liga/Desliga: Possui 

Clip de Bolso: Possui 
Comprimento Total: 170cm 

Peso Total: 65g 

Garantia do equipamento: 1 

anoCONTEÚDOftalmoscópio LED Preto,01 estojo para 
acondicionamento,manual de instruções 

,cERTIFICAÇÕES INMETRO  

 

UN 2 R$ 1.211,840 R$ 2.423,680 

34 6461 Otoscópio  iluminação fibra optica, halógena, xênon 

composição de 5 a 10 especulos reutilizável ,Iluminação 

branca e de alto brilho, com excelente nitidez da 
imagem.Leve, compacto e ergonômico, (pera 

opcional).Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e 

modelos.Cabo em metal com revestimento termoplástico 

reforçado.Possui conveniente clip que proporciona 
desligamento automático ao ser fixado no bolso 

,Acionamento através de botão liga/desliga 

integrado.Alimentação através de2 pilhas alcalinas tipo 

AA. 
Cabo compatível com todas as cabeças Omni 

3000.Nãocontém látex.Kit sobressalente que acompanha 

o produto: 

07 Espéculos Auriculares 2.5mm07 Espéculos 
Auriculares 4.0mm01 Espéculos Auriculares Reutilizável 

2.5mm 

01 Espéculos Auriculares Reutilizável 3.0mm01 

Espéculos Auriculares Reutilizável 4.0mm01 Espéculos 
Auriculares Reutilizável 5.0mm01 Espéculos Auriculares 

Reutilizável 10.0mm1 Estojo Macio MD 

Benefícios e sem aquecimento.Lâmpada LED, 

proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a 
verdadeira cor do tecido.Cabeça em ABS e aço inox, 

altamente resistente à impactos e corrosões. 

Amplo campodevisão com aumento de 3 vezes.Lente 
giratória permite instrumentação com ampliação da 

imagem. 

UN 2 R$ 731,250 R$ 1.462,500 



 

 

Informações TécnicasTransmissão da Luz:Fibra 
ÓpticaLâmpada:LEDVida útil do LED:50.000 

horasTemperatura de cor do LED:5.500kMaterial da 

Cabeça:ABSe Aço InoxMaterial do 

Cabo:MetalAcabamento do Cabo:Termoplástico 
Tensão:2.5VAlimentação:2 pilhas AABotão 

Liga/Desliga:PossuiClip de Bolso:PossuiLente de 

aumento:3 vezes 

Comprimento Total:162cmPeso Total:85gGarantia do 
equipamento:1 ano 

 

35 15532 Oximetro de pulso - 

Visor LCD colorido de alta resolução 

Tela rotacional, permite visualização na vertical e 

horizontal 
Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, 

onda pletismográfica e tabela de tendências 

Alarmes visuaise sonoros, ajustáveis e programáveis 

Memória interna dos eventos e conexão USBpara 
computador 

Software para computador, permite armazenar, visualizar 

e compartilhar eventos (opcional) 

Capa protetora com suporte para acomodar em 
superfícies planas 

Alimentação bivolt automático e através de baterias 

recarregáveis com carregador integrado (opcional) 

Aplicável para pacientes adulto, pediátricoe neonatal 
Sensor de SpO2 padrão Nellcor 

Certificado pelo INMETRO. 

Acessórios inclusos: 01 sensor deSpO2 reutilizavel 

adulto, 04 baterias NI_MH recarregaveis, 01 capa de 
proteção com suporte, 01 fonte de alimentação bivolt 

(100 a 240 VAC)01 manual de operação 

 

UN 2 R$ 2.168,465 R$ 4.336,930 

36 2965 PAPAGAIO INOX 1000 ML UN 1 R$ 102,873 R$ 102,873 

37 16826 Poltrona hospitalar para acompanhante e descanso de 

leito, revestido com courvim espuma densidade 23 de 

fácil higienização com movimentos reclinável 

simultâneoem 4 posições, ajuste de inclinação apoio para 
os braços estofados altura 1,69 cm, largura 57 cm, comp. 

60 cm, encosto estofado e assento estofado , sem 

conchapara apoio dos braços material de confecção 

armação baixa aço/ferro pintado compintura epóxi  
assento/encosto estofado ,capacidade até 

120kg,reclinação acionamento manual, descanso para os 

pés integrado com ponteiras de borracha. 1 ano 

degarantia. 
 

 

UN 2 R$ 1.115,583 R$ 2.231,166 

38 16784 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, 

AMBU, COM RESERVATORIO, SILICONE, COM 

VALVULA UNIDIRECIONAL. 

UN 2 R$ 221,875 R$ 443,750 

39 16785 REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL, 

AMBU, COM RESERVATORIO, SILICONE, COM 

VALVULA UNIDIRECIONAL. 

UN 1 R$ 192,625 R$ 192,625 

40 16827 Seladora, tipo manual -aplicação grau cirúrgico, 

fabricação nacional, controle eletrônico de temperatura 
até 300 ° c, controle eletrônico do tempo de selagem com 

bip sonoro, alavanca de selagem, largura da selagem 

13mm embalagem 300 mm, largura da bobina 30 cm, 
suporte e cortador de bobina com faca de duplo corte, 

potência 150 waltts, bivolt, dimensões: 380 Mm x 380 x 

UN 4 R$ 1.269,11 R$ 5.076,44 



 

 

180Mm. 

41 16786 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, TIPO 

PEDESTAL, REGULAGEM DE ALTURA POR 
SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVES DE ROSETA, 04 

GANCHOS 

UN 2 R$ 329,475 R$ 658,950 

42 16829 TENS digital 4 canais independentes e isolados, display 

de LCD, permitindo o usuário visualizar todos os 

parametros programados, 4 cabos para conexão 

paciente,maual , cabo de força, 8 eletroldos 3 cm x 5 cm, 
12 meses de garantia 

UN 1 R$ 1.336,530 R$ 1.336,530 

43 16828 TENS e FES , corrente Russa  canais 4  com ajuste de 
intensidade independentes e isolados , display de LCD 

Blue Light , bivolt automático , onda: retangular bifásica 

simétrica 

Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário. 
Painel com teclado suave com iluminação. 

Detecção de mal contato do cabo do paciente. 

Detecção de excesso de corrente .medindo 30x11x20cm 

(LxAxP) 
Peso : 1,8 Kg, 8 eletrodos de silicone de 5cm x 5 cm, 

com todos os cabos de conexão ao paciente, cabo de 

força, -  

4 cabos para eletrodos ,Cabo tripolar (ref. 14747G) 
Garantia de 12 meses 

 

 

UN 1 R$ 2.020,300 R$ 2.020,300 

44 16830 Ultrassom para estética e fisioterapia , modo de operação 

continuo e pulsado, frequência de 1 e 3 MHZ, tela de 

LCD , terapia isolada(eletroestimulação), 
terapiacombinada(ultrassom e eletroestimulação), 

fonoforese, bivolt automático 10 meses de garantia. 

UN 2 R$ 1.789,788 R$ 3.579,576 

TOTAL GERAL R$ 135.400,99 R$ 174.136,94 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
2.1- A aquisição se faz necessária para uso no departamento de saúde da Prefeitura Municipal de 
Pratinha-MG. 
 

3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA: 
 

3.1 - Conforme exigência legal, o Departamento de Compras realizou pesquisa de preços de mercado e 
estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a 
despesa. 
 
3.2 - A média estimada total, considerando a pesquisa de mercado, foi de R$ 174.136,94 (Cento e Setenta 
e Quatro Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Reais ). 
 
3.3 - As despesas deste processo licitatório para o ano de 2019 correrão por conta da(s) Dotação(ões) 
Orçamentária(s) número(s): 
FICHA: 219 - 02.46.00.10.301.035.2.053.4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
FICHA: 540 - 02.46.00.10.301.035.2.053.3.3.90.30 - Material de Consumo 
FICHA: 1043 - 02.46.00.10.302.035.2.101.3.3.90.30 - Material de Consumo 
FICHA: 1047 - 02.46.00.10.302.035.2.101.4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
Consignadas no orçamento vigente. 



 

 

                  
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 
4.1-   Os Materiais e Equipamentos deverão ser entregues, compreendendo o planejamento 
operacional, organização, execução e acompanhamento, conforme condições, especificações e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos e a entrega deverá ser efetuada conforme tabela 
abaixo: 
 

DEPARTAMENTO ENDEREÇO HORÁRIO 
PRAZO MÁXIMO 

P/ ENTREGA 

Saúde 
 

 
Avenida Antônio Machado 

Borges, n°315, Centro. 
 

Das 08:00 às 10:00 
Das 13:00 às 15:00 

 

15 dias corridos 
(a partir da data da 

ACS) 

 
4.2-- O fornecedor vencedor dos itens :3, 14, 23 e 30, deverá disponibilizar profissional técnico 
habilitado para realizar a entrega  para orientações quanto ao uso dos mesmos 

 
 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1 - Executar o objeto desta licitação nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados; 
 
5.2 - Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, ao Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Patinha, um Preposto com plenos poderes para representá-la, 
administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas ao fornecimento, e 
atender aos chamados da Prefeitura Municipal de Pratinha, principalmente em situações de urgência, 
inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz; 
 
5.3 - Fornecer números telefônicos, ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura 
Municipal de Pratinha com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere 
qualquer custo adicional; 
 
5.4 - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de 
Pratinha com respeito à execução do objeto; 
 
5.5 – Fornecer o objeto desta licitação dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos 
fixados; 
 
5.6 - Responsabilizar-se pela qualidade do material fornecido, substituindo, imediatamente, aqueles que 
apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes 
deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; 
 
5.7 - Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as 
especificações constantes desta licitação, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas 
internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT; 
 
5.8 - Cumprir todas as condições e prazo fixados nesta licitação ou outros que venham a ser fixados pela 
Prefeitura Municipal de Pratinha; 



 

 

 
5.9 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto desta licitação, 
durante toda a sua vigência, a pedido da Prefeitura Municipal de Pratinha; 
 
5.10 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento pela equipe da Prefeitura 
Municipal de Pratinha, durante a sua execução; 
 
5.11 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada nesta licitação, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria da execução do objeto e dos 
resultados obtidos, preservando a Prefeitura Municipal de Pratinha de qualquer demanda ou reivindicação 
que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
 
5.12 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Prefeitura 
Municipal de Pratinha, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da 
execução do objeto; 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
6.1 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, fixando-
lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
6.2 - Emitir, por meio do Departamento de Licitações, a Ordem de Compras. 
 
6.3 - Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente. 
 
6.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA, em relação a execução do objeto desta licitação. 
 
6.5- Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas. 
 
6.6 - Fiscalizar a execução do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
6.7 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto, por meio da(s) Área(s) Soparticipante(s), permitida a 
contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, 
observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e 
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos 
serviços por pessoas habilitadas. 
 
6.8 - Sustar, no todo ou em parte, a execução do objeto, sempre que a medida for considerada necessária. 
 
6.9 - Rejeitar todo e qualquer material e/ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Termo; 
 
6.10 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto. 
 
6.11 - Arcar com as despesas de publicação do extrato de contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados. 
 
6.10 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 



 

 

 
7. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO  CONTRATO: 
 

7.1- Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será 
realizada pela(s) Área(s) Soparticipante(s). 
7.2– O(s) responsável(is) pela(s) Área(s) Soparticipante(s) atuará(ão) como gestor/fiscal do contrato. 
 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
8.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pelo Departamento de Tesouraria, 
conforme apresentação de Nota Fiscal correspondente, mediante atestação da secretaria requisitante e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, após o recebimento da nota fiscal/fatura; 
 
8.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal; 
 
8.3 - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Compra/Serviços, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
8.4 - A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com o Inciso I, 
Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 
 
8.5 – Os Departamentos requisitantes atestarão, no documento fiscal correspondente, o recebimento dos 
Materiais e Equipamentos, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à 
fornecedora contratada; 
 
8.6 - O recebimento definitivo do material fornecido somente se efetivará com a atestação referida 
anteriormente; 
 
8.7 – Os Departamentos envolvidos no  manuseio com a Nota Fiscal, identificando qualquer divergência na 
mesma, deverá devolvê-la à fornecedora contratada para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, 
desde que devidamente sanado o vício; 
 
8.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a fornecedora contratada dará à Prefeitura 
Municipal de Pratinha, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais 
vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 
 
8.9 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 
 
9. SANÇÕES: 
 

§ 1º - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 
8.666/93, garantida prévia defesa: 
 
I – Advertência por escrito e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; que poderá ser 
aplicada quando ocorrer: 



 

 

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a 
Administração; 

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ou desenvolvimento dos serviços 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade. 

 
II – Multa - De 10% (dez por cento) por inadimplência, calculado sobre o valor total do contrato 
no caso de eventuais inadimplências. 

 
A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos. 

 A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ele(a) causados serão deduzidos de 
qualquer crédito a ela devido, cobrada diretamente ou judicialmente. 

 
Não será aplicada a multa referida acima se o atraso decorrer de força maior ou caso 
fortuito.    

   
III – Suspensão temporária do direito licitar e contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo de outras sansões, garantida a prévia defesa. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
V – Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ao participante que apresentar 
documentação falsa ou falsificada exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
§ 2º- As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores, e no caso de suspensão 
ou impedimento de licitar, o participante deverá ser descredenciado por igual período, cabendo 
ainda, prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e demais cominações legais.  
 
§ 3º- O valor correspondente a qualquer multa aplicada ao/a participante CONTRATADA, 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 
(dez) dias após o recebimento da notificação, na conta bancária nº 8731-9, do Banco do Brasil, 
Agência nº 0927-X, em favor da Prefeitura Municipal de Pratinha, ficando a empresa 
participante vencedora a ser contratada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo de depósito efetuado. 

a) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido 
de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 

 
§ 4º- As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
participante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perda e 
danos junto a Administração, decorrente das infrações cometidas.   
 



 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 - A Prefeitura Municipal de Pratinha e o FORNECEDOR poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação 
precedida de cálculo e demonstração  analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os 
critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços 
encontrados no mercado em geral; 
 
11.2 – A Prefeitura Municipal de Pratinha reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso 
implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
11.3 – A Prefeitura Municipal de Pratinha reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
produto e/ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas 
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação ou o fornecimento nos 
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso 
XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas; 
 
11.4 - Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Pratinha, no que tange ao cumprimento das 
obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração 
contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e 
podendo a Prefeitura Municipal de Pratinha exigir o seu cumprimento a qualquer tempo; 
 
11.5 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a Prefeitura Municipal de Pratinha e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única 
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, 
de caráter securitário ou qualquer outra; 
 
11.6 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à Prefeitura 
Municipal de Pratinha, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto 
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a Prefeitura o direito de regresso na hipótese 
de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos; 
 
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
12.1 - A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida: 
 
I. Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Pratinha, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
12.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 



 

 

12.3 - Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição 
por parte da contratada, a Prefeitura Municipal de Pratinha responderá pelos preços constantes da 
Proposta Comercial, devido em face do fornecimento efetivamente entregue pela contratada até a data da 
rescisão. 

 
Pratinha-MG, 01 de Novembro de 2019  

 
 
 
 
 

Arlene Aparecida da Silva 
Departamento de Compras 

  
 

Nilma Reis da Silva 
Pregoeira 

 
John Wercollis de Morais 

Prefeito Municipal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III 
 

DEPARTAMENTO ENDEREÇO HORÁRIO 
PRAZO MÁXIMO 

P/ ENTREGA 

 
Saúde 

 

 
Avenida Antônio Machado 

Borges, n°315, Centro. 
 

Das 08:00 às 10:00 
Das 13:00 às 15:00 

 

15 dias corridos 
(a partir da data da 

ACS) 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA-MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Pregão nº 38/2019 
Processo nº 44/2019 
Objeto: Aquisição de  Materiais e Equipamentos para o Departamento Municipal de 
Saúde.Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar 147/2014. 
 
 
 

A ..............(nome do participante), por seu representante legal, conforme documento 
anexo, inscrita no CNPJ sob nº................., com sede à ..................., credencia como seu 
representante o Sr. .........., R.G. nº..........., para em seu nome participar do certame em 
epígrafe, conferindo-lhe amplos poderes inclusive para interpor ou desistir de recurso, receber 
citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular 
propostas, ofertas e lances de preços enfim,  praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame, em nome do proponente, nos termos do artigo 4º, inciso VI, da Lei 10.520/2002.   
 
 
                          Local e Data,....................................................  
 
 
 
 

                                         
................................................................................                                                            
(Assinatura e identificação do declarante) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO V 
 
 

MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 

Pregão nº 38/2019 
Processo nº 44/2019 
Objeto: Aquisição de  Materiais e Equipamentos para o Departamento Municipal de 
Saúde.Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar 147/2014. 
 
 
 

A ..........(nome do participante), por seu representante legal, conforme documento 
anexo, inscrita no CNPJ sob nº......................, com sede à....................................., nos termos 
do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 
plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no item 8 a subitem 8.3 do Edital em 
epígrafe. 

 
Sendo expressão da verdade subscrevo-me.   
 
 

 
 
                             .................................................................................  
                          Local e Data, 
 
 
 
                                           .............................................................................. 
 
.                                                (nome do participante e representante legal) 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: Pregão Presencial nº 38/2019                
PROCESSO nº 44/2019.  
 
................................., (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº....................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a)..................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº..................... e do CPF nº................................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).       
 
 
 
          ................................................ 
                   (data) 

 
     
          ................................................ 
                   (nome) 
       
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)    
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte 
 
A empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por intermédio de 
seu representante 
legal,Sr(a)________________________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do 
CPF n.º ____________________________________________________________, 
 
 
DECLARA , para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos, no §4 do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
termos da referida lei e suas alterações. 
 
 
 

................................................................................. 
Local e Data, 

.............................................................................. 
. (nome do participante e representante legal) 



 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

 
                                            O Prefeito Municipal de Pratinha-MG, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar-se na sede da Prefeitura Municipal de 
Pratinha localizada à Praça do Rosário, nº 365, Centro, sala de licitações a seguinte 
licitação: 
 

Processo nº 44/2019 
 

Pregão Presencial nº 38/2019 
 
Objeto: Aquisição de  Materiais e Equipamentos para o Departamento Municipal de 
Saúde.Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar 147/2014. 
 
Sessão de julgamento dos envelopes: Dia 19/Novembro/2019 às 09:30 horas. 
Observação: Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
O Edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pratinha localizada à Praça do Rosário, nº 365, Centro, de 2ª a 6ª 
feira, das 08:00 às 17:00 horas, e no site www.pratinha.mg.gov.br, sem qualquer ônus. 
Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos neste mesmo setor, através do 
telefone (034) 3637-1220. 
 
 
   Pratinha-MG, 1 de Novembro de 2019. 
 
 
 
                                                           John Wercollis de Morais 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pratinha.mg.gov.com.br/

