Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PROCESSO LICITATÓRIO

008/2018

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP E ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA -MG, CNPJ 18.404.871/0001-36, situada a Praça Monsenhor
Jorge Lopes de Oliveira, nº 130 – Centro, em Malacacheta -MG, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 017/2018, obedecendo no que couber o Decreto
Municipal nº. 065/2013 de 09 de dezembro de 2013, que dispõem sobre a instituição da
modalidade pregão no Município de Malacacheta, e sobre o registro de preços, respectivamente,
torna público que no local, data e horário abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial no 008/2018, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços
para eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos, Instrumentos e
Utensilios Medicos Hospitalares, para atender o Hospital Municipal Dr. Carlos Marx, neste
Município de Malacacheta – MG, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar
147/2014 , Lei no 8.666/93, dos Decretos municipais acima mencionados e pelas demais
condições fixadas neste instrumento convocatório.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
LOCAL: Prefeitura Municipal de Malacacheta, Departamento de Licitações, Compras e
Almoxarifado, Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, Nº 130, Centro, Malacacheta – MG,
CEP: 39.690-000.
DATA: 26 de fevereiro de 2018.
HORA: 08h00mim.
DIA/HORA DE INICIO DO CREDENCIAMENTO: A partir das 07h45mim do dia 26 de fevereiro de
2018.
I - DO OBJETO
1- A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA
ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS MARX, nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I deste instrumento.
1.2. O Município de Malacacheta não se obriga a firmar as contratações que deles poderão advir,
podendo realizar licitação específica para aquisição dos materiais, ou utilizar-se de outros meios
legais, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro de Preços terá
preferência, nos termos do § 4º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93.
2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

Termo de Referência
Modelo de Declaração de Trabalho do menor
Modelo de Proposta
Modelo de Procuração
Minuta da Ata de Registro de Preços
Modelo de Declaração Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Modelo de Declaração de Idoneidade
II - ÁREA SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde.
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III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1- Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste instrumento.
2- Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Malacacheta, e poderá ser obtido no Departamento de Licitações, Compras e
Almoxarifado, desta Prefeitura, ou através do e-mail: licitar8666@hotmail.com e Portal da
Transparência do Município .
3- À exceção do item: 22, os demais são destinados à participação exclusiva a
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no
art. 34 da Lei nº 11.488/07.
4- Não poderá participar da presente licitação empresa:
4.1- Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações;
4.2- Em consórcio;
4.3- Estrangeira que não funcione no Brasil.
4.4- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
5- A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade do licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
6- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos
deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
IV – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
1 - O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado na integra da Prefeitura Municipal de
Malacacheta, com sede a Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, nº130, CEP:39.690-000,
Malacacheta - MG, Departamento de Licitações, Compras e Almoxarifado, durante o expediente
normal do órgão licitante das 07h00mim as 13h00mim , até a data aprazada para o recebimento
dos documentos e dos envelopes " Proposta" e "Documentação".
2 - O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal Hoje em
dia e no Quadro de avisos da Prefeitura.
3 - O edital será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificados neste item.
4- A providencia a que se refere o subitem 3 pode se levada a efeito também por meio de e-mail
licitar8666@hotmail.com .
V – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do Pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de copias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo o custo da reprodução gráfica será cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 5(cinco) dias úteis anteriores a data fixada para o
recebimento das propostas.
2 - A pretensão referida no subitem anterior pode ser formalizado por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horários
constantes no item IV, subitem 1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado
por meio do e-mail licitar8666@hotmail.com , cujo documentos originais correspondentes deverão
ser entregues no prazo indicado no item IV, subitem 1.
3 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
4 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de um dia útil, a contar do recebimento da
solicitação, por parte da autoridade subscritora do Edital, passando a integrar os autos do pregão,
dando ciência as demais licitantes, através de e-mail, ou qualquer outro meio disponível.
VI – PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
1 - È facultado a qualquer interessado à apresentação do pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
5(cinco) dias úteis anteriores a data fixa para o recebimento das propostas.
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2 - As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado a autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no endereço e horário
constante no Item IV, subitem 1, também será aceito o pedido de providencias ou de impugnação
encaminhado por meio do e-mail licitar8666@hotmail.com , cujos documentos originais deverão
ser entregues no prazo indicado também no subitem 1.
3 - A decisão sobre o pedido de providencias ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de um dia útil, a contar do recebimento da
peça indicado por parte da autoridade referida, que alem de comportar divulgações, deverá
também ser juntada aos autos do pregão é divulgado no quadro de avisos da Prefeitura bem como
comunicado aos interessados através de e-mail, ou oficio.
4 - O acolhimento do pedido de providencias ou e impugnação exige, desde que implique
modificação(ões) do ato convocatório do pregão, alem da(s), alteração (ões) decorrente(s),
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova para realização do
certame.
VII – DO CREDENCIAMENTO
1- Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do Pregão,
as empresas licitantes poderão credenciar um representante, apresentando os documentos abaixo
relacionados fora dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação”, obedecendo aos seguintes
critérios:
1.1- Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, exibindo a
Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia autenticada ou
original do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado
na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
1.2- Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou
documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento Público de Procuração ou Instrumento
Particular de Procuração (Modelo do Anexo IV, deste Edital) com firma reconhecida, com poderes
específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão.
1.3- A Procuração deverá ser acompanhada, da via original ou cópia autenticada do Ato
Constitutivo da empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para constituir
procurador com os poderes exigidos.
1.4- Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Modelo
do Anexo VII, deste Edital).
2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no procedimento
licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste
Edital.
3- Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos
neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito
pelo pregoeiro.
4- Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que possa gozar dos
benefícios previstos na Lei Complementar 147/2014, é obrigatória, no momento do
credenciamento, a apresentação da declaração, Anexo VI do edital.
VIII – RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO/DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (SER FOR O CASO)
1 - A etapa/fase para recebimento de que o proponente cumpre os requisitos de habilitação da
Declaração do ME/EPP, ser for o caso e dos envelopes de proposta e documentos de habilitação
será levada a efeito tão logo se encerre da fase do credenciamento.
2 - A declaração de que o proponente cumpre os requisitos de habilitação não deverá integrar os
envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo - se em documento a
ser fornecido separadamente;fica facultada a utilização do Modelo constante deste Edital. A
declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do anexo próprio será
recebida nesta oportunidade.
3 - Iniciada esta etapa/fase, o pregoeiro receberá e examinará a declaração de que a proponente
cumpre os requisitos de habilitação.
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4 - A ausência da referida declaração ou apresentação de desconformidade com a exigência
prevista inviabilizara a participação do proponente neste pregão, impossibilitando em
consequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação. No
entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão.
5 - O atendimento dessa exigência e condição para que o proponente continue participando do
pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação.
6 - O licitante que não pretender credenciar representantes, poderá encaminhar os envelopes
"Documentação" e " Proposta", e externamente a Declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação, bem como a Declaração do ME/EPP (ser for o caso), diretamente no protocolo do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Malacacheta - MG, localizada a Praça
Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, Nº 130, CEP:39.690-000, horário 07h00mim as 13h00mim ,
de segunda a sexta feira até o dia e hora para inicio do pregão.
IX – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06 e suas
alterações
1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06 e suas alterações, serão observado o seguinte:
a)

b)

c)

d)

e)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por
empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

2 – As micro empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição
pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou
revogar a licitação.
X - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
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1- A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues na Sala do Pregão, data e
horário previsto neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados,
contendo em sua parte externa o seguinte:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

XI – DA PROPOSTA DE PREÇOS
1- A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha - Anexo III ou em
modelo próprio, em uma via, digitalizada, com identificação da empresa proponente, assinada
pelo seu representante legal, devidamente identificado pelo nome e CPF, dela constando
obrigatoriamente:
Nome, endereço, CNPJ;
b) Número do processo e do Pregão;
c) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
d) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo sessenta dias.
f) Descrição clara do item cotado, com indicação da quantidade, de acordo com as
especificações do Anexo I do Edital;
g) Marca dos produtos
XII - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1- Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ,
relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o Município de Malacacheta, em original ou
cópia legível autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via internet, com vigência plena
até a data fixada no preâmbulo deste instrumento:
1.1 A aceitação de documentação por copia simples ficará condicionada à apresentação do
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE nº 02, para a devida
autenticação.
1.1.1 - Para fim da previsão contida no item VII, subitem 1.1, o documento original a ser
apresentado poderá não integrar o envelope.
1.1.2 - Os documentos expedidos via internet terão suas autenticidades/validas comprovadas
por parte do pregoeiro.
1.1.3 - O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informação, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e
não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a
proponente será inabilitada.
1. 2 Os documentos apresentados por qualquer proponente se expressos em língua
estrangeiras deverão ser autenticados por autoridade brasileiro no pais de origem e traduzidos
para o português por tradutor publico juramentado.
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1.2.1 - Inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem 60 dias da data final para a entrega dos envelopes
2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (PESSOA JURÍDICA):
2.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as
alterações caso houver, devidamente registrado no órgão competente;
2.1.3- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir.
3 - REGULARIDADE FISCAL (PESSOA JURÍDICA):
3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
3.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, relativo à sede do
licitante;
3.2.3 – Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
3.2.4 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
3.2.5 - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
3.2.6 – Declaração de Idoneidade.
3.2.7 - Certidão Negativa de Débitos junto à Justiça do Trabalho CNDT.
3.2.8 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
3.2.9 – Identidade dos Sócios da Empresa.
3.2.10 – Alvará de Licença e Funcionamento.
3.2.11 - Certificado de Registro na ANVISA ( somente para equipamentos hospitalares )
3.2.12 – Autorização de Funcionamento ANVISA;
3.2.13 – Alvara Sanitário ( para produtos Médicos hospitalares )
4. – QUALIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (PESSOA JURÍDICA):
4.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede de
pessoa jurídica com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias anteriores a data de
realização da presente licitação;
5- Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que
é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o
documento comprobatório de autorização para a centralização.
6- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de Documentação, para a
devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para praticar tal ato.
7- A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo com o
previsto neste Título INABILITARÁ O PROPONENTE.

XIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
1- Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, desde
que, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
2- No dia, horário e local estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão,
recebendo das empresas interessadas os documentos para credenciamento e os envelopes de
Proposta de Preços e Documentação.
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2.1- 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 em contrário do Pregoeiro.
3- Terminado o credenciamento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de
propostas de preços e classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento) relativamente à
proposta de menor preço.
3.1- Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas
condições aqui definidas, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes,
até no máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
4- Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes,
que deverão ser formulados em forma sucessiva em valores distintos e decrescentes.
4.1- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
5- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
5.1- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes neste Edital.
6- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
7- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
8- Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro abrirá o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
09- constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
10- Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade procedendo e verificando a
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade
Superior homologará a adjudicação para determinar o registro de preços dos itens homologados.
12- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, e equipe de
apoio.
XIV - DOS RECURSOS
1- Por ocasião no final apos a declaração do vencedor pelo Pregoeiro, a(s) componente (s) que
participou(aram)do pregão ou que tenha ele sido impedida (s) de fazê-lo (s), se pretende(s)
recorrer, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (oes) de recorrer.
2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra etapa/fase/procedimento do pregão a
proponente interessada devera motivar a respeito procedendo -se, inclusive o registro das razões
em ata juntando memorial no prazo de 03 dias a contar da ocorrência
3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual
numero de dias que começarão a correr no termino do prazo do recorrente.
4 - Após a apresentação das contra razões ou dos decurso do prazo estabelecido para tanto, o
pregoeiro examinará podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informá-lo a
autoridade competente para decisão.
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5 - Os autos do pregão permanecerão com vista franqueadas aos interessados no endereço e e
horários previstos neste edital.
6 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que sue acolhimento importara na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7- O Município de Malacacheta não se responsabilizará por recursos e impugnações endereçados
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala do Pregão, localizada na
Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, nº 130, Centro – Malacacheta - MG, Edifício sede da
Prefeitura Municipal de Malacacheta, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
XV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. Adjudicado o objeto da presente licitante, a licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de
Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação a este fim, sob pena de decair do
direito a registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e no presente edital.
2 – A notificação poderá ser dar via email, correspondência com aviso de recebimento ou por meio de
publicação no órgão Oficial de Imprensa do Município, que deverá acusar seu recebimento.
3 – Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.
4 – Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05(cinco) dias úteis e
condições estabelecidas neste edital, o Pregoeiro poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições constantes da proposta vencedora ou
revogar a licitação, além de aplicar as devidas penalidades ao convocado que não assinar.
5 – Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os
documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitação.
6 – A Ata de Registro de Preços se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes, pelas demais
disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na lei 10.520/02 e subsidiariamente a
lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à
espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta da Ata
de Registro de Preços não menciona.
7 – A administração deverá providenciar a publicação resumida da Ata de Registro de Preços e de suas
eventuais prorrogações.
8 - A execução do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá o seu inicio a partir do recebimento
ou retirada da ordem de compra.
9 – Somente por expressa autorização poderá haver subcontratação total ou parcial do objeto.
Não será permitida a associação da Detentora da Ata com outrem , a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização da
Administração.
10 – Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora da Ata permanecerá solidariamente
responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustada na Ata de Registro de Preços.
11 – A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste instrumento, os
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei 8.666/93,
com alterações dela decorrentes.
12 – A existência de preços registrados não obriga a Administração Publica a firmar contratação.
13 – A administração pública se reserva de contratar apenas o que lhe for necessário dos itens
registrados, de acordo com a sua demanda.
14 – A administração publica se reserva o direto de recusar todo e qualquer produto e/ou serviço
que não atender as especificações contidas no presente Edital ou que seja considerada
inadequados.
15 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida pelos motivos previstos nos artigos 77 e
78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos da Lei nº
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
16 – Também poderá ocorrer a rescisão por conveniências da Administração a qualquer tempo e
mediante notificação previa no prazo mínimo de 10 dias.
17 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços decorrente deste Edital será de 12(doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
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XVI – DA HOMOLOGAÇÃO
1 – Após a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro, e a vista do relatório de julgamento,
o Prefeito de Malacacheta efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório,
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar
a licitação.
XVII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1- O detentor da Ata terá seu registro de preços cancelado por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de
descumprimento deste edital e seus anexos, considerando-se o grau de prejuízo ao
interesse publico devidamente motivado.
2- O cancelamento poderá se dar quando:
a) – Comprovar-se a impossibilidade do detentor da Ata em cumprir os seus termos, em
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) O preço registrado se tornar comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento uma vez esgotada a negociação
o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; o
fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; Quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI
da Lei Federal nº 8.666/93; sub contratação total ou parcial do fornecimento, sem a
anuência da Administração; Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou
responsáveis; Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil
dos proprietários.
3 – Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta
Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao
Proponente a nova ordem de registro.
4 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de
gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços.
5 - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da Detentora da Ata, a
comunicação será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
XVIII – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO
1- A Ata de Registro de Preços a ser firmada com o licitante vencedor incluirá as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias ao fiel fornecimento dos
materiais do objeto desta licitação.
2- O contrato firmado com o Município de Malacacheta não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sem previa autorização da Prefeitura sob pena de aplicação de
sanção, inclusive rescisão.
3- O contratado obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato.
4- A tolerância do Município de Malacacheta com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do
contratado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o
Município exercer seus direitos a qualquer tempo.
XIX – DA CONTRATAÇÃO
1 – Os itens objeto deste Pregão serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados
consoante às regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços,
poderá o órgão licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do primeiro, sem

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7 da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos
Municipais, observada a ampla defesa e o contraditório.
2 - As contratações decorrentes do registro poderão se dar por Contrato, através de Ordem de
Compra e/ou instrumento equivalente", conforme o caso, nos temos dispostos no artigo 62,
parágrafo quarto, da Lei 8.666/93.
3 - A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata e Registro de Preços no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação expedida pelo
Departamento de Licitações.
4 - A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove
a data do correspondente recebimento.
5 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo
decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia
útil, contado da data da convocação.
XX– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Malacacheta, pelos prazos
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:
a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou as contratações dela decorrente (inclusive retirada
da Nota de Empenho), sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no
prazo de validade: Impedimento de contrato com a Administração por 05 (cinco) anos;
b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar
com a Administração por 03 (três) anos:
c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a
Administração por 05 (cinco) anos;
1.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, especialmente:
a) Advertência
b) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de
atraso na entrega do produto ou não substituição caso este não sejam recebidos em caráter
definitivo em razão de não atender a qualidade do material.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no material que não venha
a ser corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação prevista na alinea
anterior salvo se neste período a contratada substituir o material defeituoso por outro com as
mesmas características.
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso não substitua o material
defeituoso no prazo de 10 (dez dias), a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja
atraso na entrega do produto, por prazo superior a cinco dias úteis do pedido
1.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará
(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à administração e decorrentes
de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada
em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
1.4 - Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
1. 5 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique
no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
1. 6 - A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência
das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666/93
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XXI – ENTREGA/RECEBIMENTO DO ITEM OBJETO DO PREGÃO
1 - O objeto desta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a necessidade de
consumo da Prefeitura Municipal de Malacacheta, e deverá ser entregue na Secretaria Municipal
de obras, Viação e Urbanismo, no prazo de 05 cinco dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.
2- Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição de uso, nos
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa
adicional, de acordo com as clausulas e condições previstas neste edital e seus anexos.
3 - O itens registrados, quando contratados, serão entregues e recebidos provisoriamente no
âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade, observando o prazo de 05 (cinco) dias corridos
de sua entrega.
4 - Em caso de não aceitação, fica a CONTRATADA obrigada a retira-lo e a substituí-lo, sem
custos, prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste Edital.
5 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos
contratos dela decorrentes.
6 - A fiscalização ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, ou quem
for delegado a competência
XXII – DO PAGAMENTO
1- O pagamento será efetuado, em até 30 dias após a entrega dos produtos e mediante
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, liquidação das despesas e apresentação dos
comprovantes de regularidades perante o INSS, CNDT e FGTS, podendo essas regularidades ser
confirmadas por via eletrônica pela contratante.
2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
3 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo, deposito ou transferência
bancária em conta corrente de pessoa jurídica titulada em nome da empresa participante, outro
procedimento a critério da Administração.
XXIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente será exigida para a formalização do contrato por outro instrumento hábil.
XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- As despesas com impostos, frete, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros
encargos ou acessórios, necessários ao fornecimento dos materiais e outras taxas que incidam ou
venham a incidir sobre o do objeto desta licitação, correrão por conta da licitante vencedora.
2 – As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes.
3 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão, excluir-se – à o dia do inicio e incluir-se
– á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
4. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
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para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrario.
5. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões
de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenização.
6 . A adjudicação do objeto deste Pregão não implica em direito à contratação.
7. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, fará parte
integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
8. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de
direito.
9- O resultado final do pregão será publicado no quadro de avisos da Prefeitura..
10- No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006.
11 - Fica eleito o foro da Comarca do Município de Malacacheta, Estado de Minas Gerais, para
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.
Malacacheta - MG, 26 de janeiro de 2018.

_____________________________
Lucas de Azevedo Lopes
Pregoeiro
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL 008/2018
ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO - registro de preços para eventual Aquisição de Equipamentos,Instrumentos e
Utensílios Médicos Hospitalares, para Atender ao Hospital Municipal Dr. Carlos Marx, neste
Município de Malacacheta - MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo I
deste instrumento.
1.1 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Itens

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro)
aneróide
com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola
–
adulto
extragrande/coxa,
garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro)
aneróide
com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola - recém nascido, garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro)
aneróide
com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola – infantil, garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro)
aneróide
com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola - adulto obeso, garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro)
aneróide
com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola – adulto, garantia 05 anos
Armário c/ duas portas
Dimensões mínimas de 1,80 X 0,75
Material Confecção: Aço
Armário vitrine
Número de portas: 02 (duas)
material de confecção: aço / ferro pintado
laterais de vidro: possui
Arquivo
Material de confecção => aço;

QUANT.

Marca

v. unit
350,00

1

270,00
2

270,00
20

300,00
20

270,00
100

580,00
03
1.200,00
02

01

800,00
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9.

Gavetas => 4 gavetas p/ pasta suspensa
Deslizamento => Trilho Telescópico.
Aspirador de secreções elétrico móvel
Capacidade => de 4 litros
Suporte com Rosízios => Possui
Pedal de acionamento => Possui
Válvula de Segurança => Possui
Frasco =>Termoplástico
.Interruptor ON/OFF
.Luzes indicadoras de carga e energia
.Manômetro indicador da pressão de
vácuo
.Botão de ajuste de pressão
.Consumo de Energia 36 W
.Fluxo máximo de ar ~ 18 l/min.Vácuo 0
620mmhg
.Peso 3.5 kg / 7.7 lbs
.Capacidade do frasco de coleta 800 ml
.Comprimento do cabo de alimentação
180 cm
.Temperatura de operação 5 40°C
.Umidade relativa de operação 15 93%
.Pressão Atmosférica de Operação 70
106
Kpa (10.2 15.4psi)
.Temperatura de Armazenamento e
Transporte 2050°C
.Umidade de Armazenamento e
Transporte 15 93%
.Pressão Atmosférica de Armazenamento
50 106
Kpa (7.3 15.4psi)
.Entrada Adaptador AC/DC 100240V AC
.Saída DC 12V DC/3.0A
Especificação da Bateria:
.Tipo de Bateria nimh
.Voltagem 12V DC
.Capacidade 2000 mah
Acompanha:
01 bomba de sucção
01 adaptador e cabo de alimentação
01 bateria interna recarregável
01 frasco coletor
01 filtro microbiano
01 tubo intermediário
01 tubo de sucção
01 manual de instruções
01 Bateria nimh

4.600,00

01

10. Balde a Pedal
Material de confecção => Prolipropileno
Capacidade => DE 60 litros
11. Balde a pedal inox 30 litros
12. Balde/ lixeira
Material confecção – aço inoxidável
Capacidade – 15 litros com tampa
13. Banqueta
Material de confecção: aço inoxidável.
Assento: giratório.

185,00
3
4

220,00
180,00

01
580,00
01
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Regulagem de altura: possui.
Rodízios: possui.
14. Berço para recém nascido
Cuna: acrílico;
estrutura: aço inoxidável;
prateleira: possui;
rodízio: possui
regulagem: possui.
15. Bilirrubinômetro
Equipamento utilizado para medição
transcutânea de bilirrubina de forma não
invasiva, podendo ser no próprio leito do
paciente. Modo de operação digital,
medidas dos níveis de bilirrubina sérica
em mg/dl ou micromol/l, através de
medições realizadas na testa ou no
esterno do recém-nascido; Indicação
digital na tela do instrumento. Permitir
opção para medidas simples ou múltiplas
para o paciente, sem necessidade de
material descartável para calibração; Não
exigir procedimento de calibração a cada
uso-autocalibração-; Permitir a checagem
de leitura pelo próprio aparelho, por meio
de referencias instaladas na base
carregadora; Intervalos de medida entre:
0 a 20 mg/dl ou 0 a 340umol/l. Precisão:
+/-1,5mg/dl ou +/- 25,5 umol/l; Fonte de
luz: lâmpada de arco de xenon de
impulso, com durabilidade da fonte de luz
de
150.000
medições;
Sensores
compostos por fotodiodos de silicone
acessórios que devem acompanhar o
produto: adaptador ac e base do
carregador com comando de leitura
acoplado;
alimentação
por
bateria
recarregável de longa duração, para até
400 medidas simples com a unidade
totalmente carregada, com indicador de
caixa baixa de bateria.
16. Biombo
Material de confecção: aço inoxidável
rodízios: possui
tamanho: triplo
Construído em tubos redondos de 7/8",
todo EM AÇO UNIXODÁVEL POLIDO,
com rodizios ,
painéis em LONA
PLASTIFICADA reforçado,
com rodízios.
Medidas totalmento aberto:1,80x1,80

1.400,00
05

38.000,00

01

800,00

03

17. Bisturi elétrico (a partir de 200 w)
Bisturi
Elétrico.
Equipamento
microprocessado
utilizado
para
procedimentos cirúrgicos. Com potência
de no mínimo 300 Watts, com no mínimo
as funções: funções corte, 3 níveis de
blend,
coagulação
e
bipolar.
Características para as potências das

5.500,00

01
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18.
19.

20.

21.

22.

funções de no mínimo: Corte: Puro 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w;
Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. Display
digital de fácil leitura; Painel à prova
d'agua;
Alarmes
audiovisuais
de
segurança; acionamento de corte e
coagulação por pedal ou caneta com
comando
manual;
saída
bipolar
independente.
Com
duas
saídas
independentes para caneta de comando
manual facilitando o trabalho de dois
cirurgiões; compatível com sistema de
gás argônio; Sistema de segurança;
Possibilidade de controle da potência na
caneta e/ou no pedal. Memorização de
programações
realizadas;
indicação
sonora da função acionada. Acompanhar
o equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo,
1 caneta padrão autoclavável; 1 caneta
de comando manual reutilizável; 1 placa
neutra permanente em inox; 1 cabo
bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1
carro móvel para transporte; 1 conjunto
com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça
bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de
placa neutra dupla. Alimentação elétrica a
ser definida pela entidade solicitante.
Cadeira
Material de confecção: Aço/Ferro Pintado
Assento/Encosto: Prolipropileno
Cadeira
Material de confecção: Aço/Ferro Pintado
Rodízios: Possui;
Regulagem de Altura: possui
Assento/Encosto: Estofado
Cadeira escritorio resistente de alta
qualidade
Material de confecção:aço-ferro pintado
Acento/encosto:estofado de alta
resistência
Cama comum (não hospitalar)
Tipo: simples
Material de confecção; Aço / ferro pintado
Acessório(s): COLCHÃO
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica
Em estrutura em tubos de aço
inoxidável, com cabeceira e peseira
removíveis, em poliuretano, com leito
em chapa de aço inox perfurado, com
espessura mínima de 1,5 mm, com par
de grades m aço inox, ambas de
abaixar, com movimentos de dorso,
pernas, trendelemburg e próclive
comandados por 3 manivelas
escamoteáveis, com suporte de soro
em inox e com no mínimo 2 lugares
para fixação do suporte, com colchão
na dimensão do leito, espessura
mínima de 10 cm e densidade de no

160,00
07
500,00
07

80,00
12

1500,00
05
8.000,00

10
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mínimo D-33, revestido em courvin,
com rodízio em material inoxidável, de
no mínimo 5, sendo no mínimo 2 com
freios, rodas em silicone, com
capacidade para suportar pacientes de
ate 150kg, com dimensões mínima de
1,90 m de comprimento X 0,80 m de
largura X 0,65 m de altura.
23. Capacete para oxigenação de RN(Pro
hosp)
Confeccionado em acrílico transparente.
Possuem abertura superior com tapa
removível para facilitar o monitoramento
aos pacientes.

450,00

03

24. Carro de curativo







Material de Confecção: Aço Inoxidável;
Acessórios: Balde e Bacia.
Carro para transporte de medicamentos
(curativo)
Totalmente em aço inoxidável, com balde
e bacia com suporte e rodas de
3",acabamento polido, dimensões: 0,75 x
0,45 x 0,80.
OBS: INCLUSO Balde e Bacia em INOX
Balde Inox: 5000 ml
Bacia Inox: 32 cm – 3100 ml

1.800,00

01

25. Carro de emergência
Confecção estrutura/gabinete:
polipropileno
cilindro de oxigênio: possui
suporte de cilindro: possui
suporte de soro: possui
gavetas: mínimo de 04
suporte para desfibrilador: possui
tábua de massagem: possui
régua de tomadas: possui
26. Carro maca avançado
Estrutura/leito aço inox/aço inox.
Elevação hidráulica;
Suporte de soro:possui;
Acessórios:colchonete
Capacidade :ate 180 quilos
27. Carro Maca Simples
Material de confecção: aço inoxidável;
suporte de soro: possui;
grades laterais: possui;
acessório(s): colchonete.
28. Carro para transporte de materiais
(diversos)
Com estrutura em aço inox, com duas
portas de abrir em aço inox com travas,
com no mínimo uma prateleira em aço
inox, com pára-choque de borracha, em
toda a volta, com puxadores em aço inox,
com 4 rodízios com no mínimo 5
polegadas, sendo 2 giratórios e 2 fixos.
Com dimensões mínimas: c: 1000mm l:

4.500,00

01

16.000,00
01

3.600,00
02

2.700,00

01
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600mm a: 800mm

29. Eletrocardiógrafo

30.


31.
32.

33.
34.

Número de canais: 12 canais;
bateria interna: possui;
Tela lcd: possui;
memória: possui;
Suporte com rodízios: possui;
Laudo interpretativo: possui;
Software para computador: não possui.
Escada com dois degraus
Escadinha com 02 degraus em tubo inox,
piso em chapa de aço inox dobrada,
revestido em borracha antiderrapante,
com cantoneiras de aço inoxidável, pés
com ponteiras de borracha.
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas.
Armação em tubos redondos de 1”
inoxidável reforçada
Degraus revestidos com piso de borracha
e cinta de aço inox
Pés com ponteiras em PVC
Acabamento:
Degraus e ponteiras na cor Preta
Armação inox polido.
Escada de sete degraus
Material de confecção: aço/ferro pintado
Tipo: dobrável
Estante
Estante de aço com 6 prateleiras com 3
dobras, com parafusos e porcas, medindo
1.98x0.92x0.42 chapa de aço nº 22
industrial e com reforço em x .
Freezer comum
Tipo: HORIZONTAL 01porta 400 LITROS
Impressora a lazer
Memória: 8 MB
Tecnologia de impressão: Laser
Número de Cartuchos: 1 (preto) Toner
Cartucho para reposição: Cartucho de
Toner preto HP laserjet (1.600 páginas),
CE285A
Painel de controle: Três leds indicadores
(Sem fio, Atenção, Pronta); dois botões
(Sem fio, Cancelar)
Linguagem da Impressora: Baseada em
host
Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas
Sistemas Operacionais Compatíveis:
Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits),
Windows Vista (32 bits/64 bits),Windows
XP (32 bits/64 bits), Windows Server
2008 (32 bits/64 bits), Windows Server
2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X
v10.5/.6/.7
Volume Recomendado de Páginas/Mês:
250 a 1500 páginas
Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x

8.000,00

02

400,00

03

330,00
01
350,00
20

02

3.500,00
1.100,00

07
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8,27 a 8,5 x 14 pol
Capacidade de Folhas: Entrada: slot de
alimentação prioritária para 10 folhas,
bandeja de entrada para até 150 folhas;
até 15 envelopes; Saída: escaninho para
100 folhas , até 15 envelopes, até 100
transparências
Recurso de Impressão Móvel: HP eprint,
Apple airprint, Wireless Direct Print
Velocidade de Impressão: ISO (pronta,
Carta): 8,5 segundos; em preto e branco
(Carta): até 19 ppm; em preto e branco
(A4): até 18 ppm
Resolução de Impressão: Em preto e
branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi
(1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e
branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi
(600 dpi de saída efetiva); fastres 600,
fastres 1200
Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1
Wi Fi 802.11b/g/n
Gramatura de mídia recomendada: 60 a
105 g/m² (16 a 28 lb / frente, verso)
Tipo de mídia aceitos: Papel (laser,
sulfite, fotográfico, áspero, vellum),
envelopes, etiquetas, cartão,
transparências, cartões-postais
Eprint: Sim
Suporte para Suresupply: Sim
Ambiente operacional: Umidade em
operação: 10 a 80% de UR; temperatura
em operação: 15 a 32,5º C; variação de
temperatura de armazenamento: -20 a
40º C
Softwares incluídos :, CD Launch Pad,
Control Panel Simulator, driver de
impressão, programa de
instalação/desinstalação de software
Tamanho de Mídia: Carta, ofício,
executivo, cartões-postais, envelopes (nº
10, Monarch)
Conteúdo da Embalagem: Impressora,
tonner inicial preto , cabo de alimentação,
cds com software e documentação da
impressora, guia de primeiros passos,
folheto de suporte, folheto de instalação
inteligente, cabo USB
Dimensões (lxaxp): 34,9 x 19,6 x 23,8 cm
Peso: 5,3 kg
Voltagem: 110V

35. Laringoscópio adulto
5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA
Composição: 5 lâminas aço inóx e fibra
óptica
Laringoscopio, de fibra otica, adulto
contendo: - laminas curvas - cabo porta
pilhas de metal recartilhado com tampa
de rosca e mola, todo em aco inoxidável,
para pilhas medias - jogo de laminas

2.700,00

02
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36.

37.

38.

39.

40.

curvas com parte ativa de
aproximadamente laminas curvas 1,2,3,
4 e 5, autoclavavel, com extremidade
distal de formato redondo, acabamento
fosco para impedir reflexao da luz encaixe para lamina padrao internacional
- acompanham: conjunto de pilhas, e
lampada sobressalente, acondicionado
em bolsa de courvin;
Longarina
Assento/encosto=> polipropileno
número de assentos=> 04 lugares na cor
verde
Material de alta resistencia
Mesa auxiliar Inox
Mesa auxiliar hospitalar, estrutura tubular,
tampo prateleira aço inoxidável,
retangular, 60 cm, 40 cm, 80
Cm, pés c/4 rodízios de 2.
Mesa de escritório
Base=> aço / ferro pintado
composição=> simples
divisões=> de 02 gavetas
material de confecção=> madeira/ mdp/
mdf/ similar
Mesa de exames
Material de Confecção: Aço Ferro Pintado
Posição do leito – Móvel
Acessórios - Suporte para papel
Mesa de Mayo
Material de Confecção - Aço Inoxidável
Estrutura em tubo redondo de aço inox
com diâmetros de 7/8’’ o tubo superior e
1’’ o tubo inferior
Pés em alumínio em liga Al 6063 têmpera
5 com acabamento superficial anodizado
ajuste de regulagem de altura
Através de manípulo.
Bandeja em aço inox com capacidade de
carga de 5Kg.
Base em nylon 6 injetado sob pressão
com sistema antiqueda.
Com sistema que limita a rotação do
tampo superior em no máximo 180°, para
evitar queda.
Garantia de estabilidade devido ao
projeto de seus pés traseiros (menores) e
dianteiros (maiores).
04 Rodízios de 75mm de diâmetro,
totalmente inoxidáveis, com garfo e aro
em nylon 6 injetado sob pressão com
banda
De rodagem em poliuretano Thermollan
TC 9005A com dureza 90 shore “A”,
resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2
Com trava de fácil acionamento e 2 sem
trava.
Acabamento Aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: Bandeja de
520x350mm, Ajuste de altura de 900 a

500,00
04

700,00
01

1.500,00
04

500,00
01
1.700,00

02
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1300mm.
A
empresa
fornecedora
deverá
apresentar Certificado de seu Sistema de
Gestão de Qualidade.
41. Microscópio
Microscópio biológico binocular com as
seguintes características mínimas:
revolver invertido para 04 (quatro)
objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x,
10x, 40x e 100x imersão e retrátil; (ótica
infinita). Platina de 78 x 54 mm rotativa
em 360 graus que permita ao usuário
trabalhar com a mesma em qualquer
posição e com trava de segurança que
evita a quebra de lâminas, movimento
cruzado em x e y com charriot e curso de
216 mm x 150 mm e que permita a
colocação de 02 (duas) lâminas ao
mesmo tempo; cabeçote binocular com
inclinação de 30 graus com rotação de
360 graus e com opção de movimento de
180 graus para as oculares com ajuste
interpupilar de 47 mm ate 75 mm; 01 par
de oculares CFI de 10 x (campo amplo)
de 20 mm de campo; ajuste interpupilar e
diferentes dioptrias para as duas
oculares; ajuste independente do macro
micrométrico coaxial com ajuste fino de
0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm;
macro micrométrico com ajuste de tensão
e com controle do charriot próximo de seu
comando; iluminação halógena embutida
na base controlado por placa eletrônica
com iluminador e refletor; condensador
móvel centralizável tipo ABBE N.A.1,25
com diafragma de íris e filtro azul NCB 11
de 35 mm. Alimentação elétrica 110/220
V - 50/60 Hz.
42. Monitor multiparametroMonitor de sinais vitais multiparamétrico
modular que oferece além de sua
préconfiguração
Básica (Eletrocardiografia – com análise
de Arritmias e Segmento ST, respiração,
saturação de oxigênio, pressão não
invasiva e 2 canais de temperatura
independentes), a possibilidade de
receber até 3 (três) módulos simultâneos
sem a necessidade de rack extensor
permitindo flexibilidade na monitoração
dos parâmetros fisiológicos, através de
configuração
(inserção/adição de módulos) pelo
usuário, como: Ventilação, Análise de
Gases
Anestésicos,
Índice
Bispectral,
Transmissão
Neuromuscular,
Débito
Cardíaco (convencional e contínuo),
Capnografia,Pressões
Invasivas,
Volemia, Saturação Venosa de Oxigênio,

8.000,00

01

25.000,00

01
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dentre outros o que lhe permite ser
utilizado nas mais diversas situações e
ambientes como em cuidados críticos
(UTI), anestésicos (Centro Cirúrgico),
emergência, etc. Os módulos são
reconhecidos
automaticamente,
não
sendo necessário nenhuma configuração
adicional pelo usuário. Fornece os
cálculos hemodinâmicos, respiratórios e
de drogas. Com uma tela colorida LCD de
12”, fornece uma nítida visualização e
melhor análise de todos os parâmetros
monitorados com visualização simultânea
de até 14 curvas, valores numéricos e
tendências
(inclusive
fonte
de
alimentação) mesmo a distância ou
visualização sob ângulo. De operação
fácil e intuitiva, fornece ao usuário teclas
de
acesso
rápido
para
disparo/cancelamento de
Medições
de
NIBP,
registro,
congelamento de traçados, zeramento
da(s)
pressão(ões)
invasiva(s),
reconhecer e silenciar temporariamente o
alarme, alteração de telas de visualização
e menu, que opera por sistema de fichas
independentes para cada um dos
parâmetros disponibilizando os mais
diversos tipos de ajustes e consultas,
sendo que cada um dos parâmetros ou
fichas de ajuste possui um ícone de ajuda
ativa auxiliando o usuário no seu
manuseio. Dentre estas, a ficha de
lembretes permite que o registro de um
lembrete fixo e 3 outros programáveis que
auxiliam na atenção ao paciente. Além de
seu ampla tela de monitoração destinada
aos parâmetros fisiológicos possui uma
tela de apoio clínico desenvolvida para
mostrar informações de suporte e do
paciente ao operador sem interferir na
tela de monitorização. Nesta tela é
possível visualizar informações mais
detalhadas que auxiliem o operador na
solução de problemas. Nesta tela são
apresentadas informações como, por
exemplo: nome do paciente, idade, peso,
altura, nº do leito, data, hora, lembretes e
detalhes sobre as mensagens de alarme.
Outra função desta tela é permitir que
seja indicado no monitor (em Modo
deespera) a possível localização do
paciente quando o mesmo não se
encontra no leito, por exemplo: Centro
Cirúrgico,
Exame
complementar,
Transferência Interna, Alta, etc. Permiti
interligação em rede com a Central de
Monitoração (com ou sem fio), para
acompanhamento e programação à
distância. Versátil, fornece ao usuário
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uma série de interfaces para facilitar seu
manuseio como, encoder, portas USB e
também uma alça embutida que facilita
seu transporte quando necessário.
Possibilita ainda que o usuário o coloque
no modo espera, função ideal para a
realização de procedimentos rápidos
onde seja necessário retirar os cabos e
sensores do paciente, evitando assim que
seus alarmes disparem e permitindo a
imediata inicialização do monitor ao
término do processo. Disponibiliza
alarmes visuais e sonoros de todos os
parâmetros monitorados com 4 níveis de
alarmes, incluindo alerta de desconexão
de módulos sendo que os indicadores
luminosos ficam ativos mesmo se o
alarme sonoro estiver desabilitado,
facilitando a identificação de uma
ocorrência verificando/ realizando testes
automáticos do alarme toda vez que é
ligado. Possui sistema de registro de
todas as curvas, parâmetros e evoluções
monitorizados através de impressora
gráfica laser, jato de tinta ou módulo
registrador
térmico
..
O
monitor
disponibiliza em suas fichas botão/ícone
de ajuda ativa para os parâmetros1
monitorados.
Características técnicas:
Display: 12” LCD colorido / 1024x600
pontos
Alimentação: Bivolt automático 100‐240
VAC – 50‐60 Hz
Dimensões: 330 x 340 x 230 mm (axlxp
43. Negatoscópio
Material de confecção: aço / ferro pintado
Tipo: parede / 1 corpo
44. Nobreak 1200VA | Entrada: Bivolt
Automático
Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e
saída 115V~.
- Modelo bivolt automático: entrada
115/127V~ ou 220V~ e saída115v~.
- Filtro de linha.
- Estabilizador interno com 4 estágios de
regulação.
- Forma de onda senoidal por
aproximação (retangular PWM).
- DC Start: permite que o nobreak seja
ligado na ausência de rede elétrica.
- Autodiagnóstico de bateria.
- Recarga automática das baterias em 4
estágios, mesmo com o nobreak
desligado.
- Recarregador Strong Charger:
possibilita a recarga das baterias mesmo
com níveis muito baixos de carga.
- True RMS: analisa os distúrbios da rede

300,00
01
600,00

10
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elétrica e possibilita a atuação precisa do
equipamento. Ideal para redes instáveis
ou com geradores de energia elétrica.
- Microprocessador RISC/FLASH de alta
velocidade: aumenta a confiabilidade e o
desempenho do circuito eletrônico
interno.
- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa
os circuitos internos, garantindo assim o
seu funcionamento ideal.
- Interativo - regulação on-line.
- Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL).
- Circuito desmagnetizador: garante o
valor de tensão adequado para
equipamentos de informática, áudio e
vídeo (cargas não lineares).
- Led colorido no painel frontal: indica as
condições de funcionamento do nobreak
13 modo rede, modo inversor/bateria,
final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
- Alarme audiovisual: para sinalização de
eventos como queda de rede, subtensão
e sobretensão, fim do tempo de
autonomia e final de vida útil da bateria,
entre outras informações.
- Chave liga/desliga embutida: evita o
acionamento ou desacionamento
acidental.
- Porta fusível externo com unidade
reserva.

45. Oximetro de pulso(pro hosp)
Oxímetro de pulso portátil com alarme,
medição e monitorização da saturação de
oxigênio (spo2) e frequência cardíaca
(pulso) com sensor neonatal, tela de fácil
leitura com indicador de pulso tela com
indicador de pulso, carga da bateria,
sensor desconectado, alarmes, data/hora
retro-iluminação ajustável e desenho no
visor em lcd para spo2 e pulso visor de
lcd com retro iluminação, proporciona
melhor visualização, mesmo em variadas
condições de luz portátil, leve e de fácil
uso
Faixa de medição de oxigênio de 35% 100% faixa de medição da frequência
cardíaca de 30 - 250bpm pacientes
adultos, pediátricos e neonatos alarmes
programáveis de spo2 e pulsação:
alarmes visuais/sonoros ajustáveis e
programáveis interruptor liga/desliga o
indicador de pulsação. Interruptor
liga/desliga os avisos. Ajuste de volume
do som. Memória interna dos eventos e
conexão usb conexão usb. (acompanha

2.500,00

05
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46.

47.
48.

49.

software para windows) memória interna,
data/hora e comunicação com pc, utiliza
quatro pilhas aa (incluso) indicação da
carga da bateria, data e hora.
Poltrona hospitalar
Material de confecção armação baixa:
aço/ ferro pintado
assento/encosto: estofado/courvin, cor
verde
capacidade: até 150 kg
reclinação: acionamento pistão a gás
descanso para os pés: integrado
Serra de gesso
Potência - De 180 até 350 Watts
Suporte de hamper
Material de Confecção - Aço Inoxidável
Rodízios: possui
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas.
Estrutura em tubo de aço inox redondo.
Saco em lona preso à borda da armação
com cadarço
Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo
e aro em nylon 6 e banda de rodagem em
poliamida.
Acabamento aço inox polido
Suporte de soro
Material de Confecção - Aço Inoxidável;
Tipo - Pedestal Altura regulável.
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas
Estrutura em tubo redondo de aço inox,
com diâmetros de 17,16mm o tubo
superior e 1’’ o tubo inferior
Pés em alumínio em liga Al 6063 têmpera
5 com acabamento superficial anodizado
Ajuste de regulagem de altura através de
manípulo, com 04 ganchos em nylon 6
injetado, com capacidade de 4Kg,
Sendo 1Kg por gancho.
Base em nylon 6 injetado sob pressão
com sistema antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro com
garfo e aro em nylon 6 e banda de
rodagem em poliamida, sendo 3 sem
trava e
2 com trava de fácil acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: base com
diâmetro de 550mm, gancheira com
diâmetro de 235mm, Regulagem de altura
de
1250 a 1850mm
Apresentar registro na Anvisa.
A empresa fornecedora deverá
apresentar certificado de seu sistema de
gestão de qualidade.

1.100,00

01

01

4.000,00
700,00

01

400,00
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50. Ventilador Pulmonar Pressométrico
Ventilador
pulmonar
pressomético
adulto/infantil,
controlado
por
microprocessador, para utilização em
unidades moveis e pronto socorros.
Possui display LCD para visualização dos
parâmetros, com operação por meio de
botão rotativo. Ventilação controlada a
volume (VCV). Com pelo menos as
configurações: fio2: 50 a 70% (através de
sistema Venturi), 21 a 100% (através de
Blender Externo); Tempo inspiratório: 0,1
a 10 seg; Relação I:E 1:99ª 5:1
(invertido); Frequência do ventilador 1150 R.P.M; Volume corrente 0 a 2,50 L;
Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmh2o;
PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (válvula
externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 Ipm;
Forma de onda Fluxo: quadrada; Válvula
de segurança interna de pressão
inspiratória ajustada em 120 cmh2o;
STAND BY para manter a programação
sem ciclado; válvula reguladora de
pressão em entrada O2 incorporada ao
equipamento. Fluxometro de 0 a 15 Ipm
integrado ao equipamento; garrafa de
aspiração com vácuo de 30 cmhg.
Parâmetros de saída: Pressão da via
aérea- 10 a 100 cmh2o; Tempo
inspiratório 0,1 – 10 segundos; Volume
corrente inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo
inspiratório 0 a 90 Ipm; freqüência 1 a 150
R.P.M. Alarmes: Pressão inspiratória
máxima da via aérea. Pressão inspiratória
mínima da via aérea; Alarme de pressão
continua; Alarme de baixo volume tidal;
Fonte de alimentação de gases (ar-O2);
Queda de energia elétrica; Baixa carga de
bateria; Microprocessador. Acessórios: 1
fluxômetro com umidificador; 1 válvula
exalatória:
1
circuito
PVC
(não
esterilizado); 1 garrafa de aspiração; 1
suporte de fixação; 1 mangueira O2; 1
braço articulado c/3 segmentos; 1
pedestal para uso ambulatorial com
rodízios. Bateria interna recarregável 12V
com duração de pelo menos 360 minutos.
Alimentação elétrica 110/220V.
51. Ventilador Pulmonar Pressométrico e
Volumétrico
Especificação técnica:
Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico
microprocessado
para
pacientes
neonatais, pediátricos e adultos, indicado
para o uso em terapia intensiva. Possuir
os seguintes modos de ventilação ou
modos
ventilatórios
compatíveis:
Ventilação por Volume Controlado;
Ventilação por Pressão Controlada;
Ventilação com suporte de pressão;

10.000,00

01

45.000,00

01
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Ventilação com fluxo contínuo -ciclado a
tempo e com pressão limitada; Ventilação
Não Invasiva; Pressão positiva contínua
nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de
Back up no mínimo nos modos
espontâneos; Sistema de Controles:
Possuir controle e ajuste para pelo menos
os parâmetros com as faixas: Pressão
controlada e pressão de suporte de no
mínimo até 60cmh20; Volume corrente de
no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência
respiratória de no mínimo até 100rpm;
Tempo inspiratório de no mínimo entre
0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo
até 40cmh20; Sensibilidade inspiratória
por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0
lpm; fio2 de no mínimo 21 a 100%.
Sistema de Monitorização: Tela colorida
de no mínimo 12 polegadas touch-screen
ou outra tecnologia; Monitoração de
volume por sensor proximal ou distal para
pacientes neonatais - deverá ser
fornecido dois sensores de fluxo para
cada categoria de paciente; Principais
parâmetros monitorados / calculados:
Volume minuto exalado, volume corrente
exalado, pressão de pico, pressão de
platô, PEEP, pressão média de vias
aéreas, frequência respiratória total e
espontânea, fio2, relação I:E, resistência,
complacência, pressão de oclusão e auto
PEEP. Apresentação de curvas pressão x
tempo, fluxo x tempo, volume x tempo,
loops pressão x volume e fluxo x volume
e apresentação de gráficos com as
tendências para os principais dados
monitorados. Sistema de Alarmes com
pelo menos: Alarmes de alta e baixa
pressão inspiratória, alto e baixo volume
minuto, frequência respiratória, alta/baixa
fio2, apneia, falha no fornecimento de
gás, falta de energia, baixa carga da
bateria e para ventilador sem condição
para funcionar, ou similar. Recurso de
nebulização incorporado ao equipamento;
Opção -último paciente- ao ligar o
equipamento ou armazenamento na
memória
dos
últimos
parâmetros
ajustados; Bateria interna recarregável
com autonomia de no mínimo 120
minutos; Acompanhar no mínimo os
acessórios: Umidificador aquecido, Jarra
Térmica, Braço articulado, Pedestal com
rodízios,
2
Circuito
paciente
pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente
neonatal/pediátrico,
2
válvulas
de
exalação, Mangueiras para conexão de
oxigênio e ar comprimido, Alimentação
elétrica a ser definida pela entidade
solicitante.
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2. DA JUSTIFICATIVA
A aquisição destes produtos/equipamentos se faz necessários para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal de Malacacheta .
3 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: O critério de julgamento da licitação será
o de menor preço por item.
4 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS - O objeto esta licitação será fornecido de
acordo com a necessidade da Secretaria de Obras de Malacacheta, e deverá ser fornecido até
05(cinco) dias úteis a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento, sob pena de
rescisão contratual de todos os demais ítens.
4.1 – A Ordem de Fornecimento ou serviços, será encaminhada por e-mail, para a empresa bem
como quaisquer correspondências, como possível notificação, advertências no descumprimento
das obrigações.
4.2 – A empresa deve para assinatura do contrato ou Ata, confirmar o e-mail e manter o
Município atualizado quando da mudança de endereço do mesmo.
4.3 - Sempre que receber e-mail do Município é dever da empresa acusar o recebimento
dentro do prazo estipulado de 12(doze) horas.
5 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
1 - O objeto desta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a necessidade de
consumo da Prefeitura Municipal de Malacacheta, e deverá ser entregue na Secretaria Municipal
de obras, Viação e Urbanismo, no prazo de 05 cinco dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.
2- Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição de uso, nos
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa
adicional, de acordo com as clausulas e condições previstas neste edital e seus anexos.
3 - O itens registrados, quando contratados, serão entregues e recebidos provisoriamente no
âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade, observando o prazo de 05 (cinco) dias corridos
de sua entrega.
4 - Em caso de não aceitação, fica a CONTRATADA obrigada a retira-lo e a substituí-lo, sem
custos, prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste Edital.
5 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos
contratos dela decorrentes.
6 - A fiscalização ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, ou quem
for delegado a competência
6 – DO PAGAMENTO - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será
efetuado pela Tesouraria do Município de Malacacheta, mediante apresentação da nota fiscal
eletrônica devidamente autorizada pelo Secretario competente em até 30 dias, contados do
recebimento da mesma, Certidão do INSS, CNDT e FGTS e Certidão Negativa de Débitos
Federais e Divida Ativa da União em estado regular.
6.1 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7 – DO VALOR TOTAL ESTIMADO: A presente licitação esta estimada em aproximadamente R$
412.691,00 ( quatrocentos doze mil, seiscentos noventa um reais ).
Malacacheta, 26 de Janeiro de 2018.
________________________________
Marcus Vinicius Esteves
Secretario Municipal de Saúde
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ANEXO II DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

DECLARAÇÃO
DE TRABALHO DO MENOR

........................................., CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante legal abaixo
assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento
ou declaração inverídica.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e nos termos do
Art. 429 da Constituição das Leis do Trabalho ( ).

Local e Data.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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ANEXO III DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

MODELO DE PROPOSTA
Ao
MUNICÍPIO DE MALACACHETA

A ....................(EMPRESA), com sede à...................... (SEDE), CNPJ
N.º....................... (CNPJ), vem apresentar sua proposta para registro de preços para
eventual Aquisição de Equipamentos,Instrumentos e Utensílios Médicos Hospitalares, para
Atender ao Hospital Municipal Dr. Carlos Marx, neste Município de Malacacheta - MG, nas
condições estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo I deste instrumento.
Itens
1

2

3

4

5

6

7

8

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro) aneróide com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola – adulto extragrande/coxa,
garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro) aneróide com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola - recém nascido, garantia 05
anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro) aneróide com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola – infantil, garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro) aneróide com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola - adulto obeso, garantia 05 anos
Aparelho
de
pressão
arterial
(esfigmomanômetro) aneróide com
braçadeira nylon com fecho velcro /
argola – adulto, garantia 05 anos
Armário c/ duas portas
Dimensões mínimas de 1,80 X 0,75
Material Confecção: Aço
Armário vitrine
Número de portas: 02 (duas)
material de confecção: aço / ferro
pintado
laterais de vidro: possui
Arquivo
Material de confecção => aço;
Gavetas => 4 gavetas p/ pasta

QUANT.

1

2

20

20

100

03

02

01

Marca

v. unit

Total
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9

10

11
12

13

suspensa
Deslizamento => Trilho Telescópico.
Aspirador de secreções elétrico
móvel
Capacidade => de 4 litros
Suporte com Rosízios => Possui
Pedal de acionamento => Possui
Válvula de Segurança => Possui
Frasco =>Termoplástico
.Interruptor ON/OFF
.Luzes indicadoras de carga e energia
.Manômetro indicador da pressão de
vácuo
.Botão de ajuste de pressão
.Consumo de Energia 36 W
.Fluxo máximo de ar ~ 18 l/min.Vácuo 0
620mmhg
.Peso 3.5 kg / 7.7 lbs
.Capacidade do frasco de coleta 800 ml
.Comprimento do cabo de alimentação
180 cm
.Temperatura de operação 5 40°C
.Umidade relativa de operação 15 93%
.Pressão Atmosférica de Operação 70
106
Kpa (10.2 15.4psi)
.Temperatura de Armazenamento e
Transporte 2050°C
.Umidade de Armazenamento e
Transporte 15 93%
.Pressão Atmosférica de
Armazenamento 50 106
Kpa (7.3 15.4psi)
.Entrada Adaptador AC/DC 100240V
AC
.Saída DC 12V DC/3.0A
Especificação da Bateria:
.Tipo de Bateria nimh
.Voltagem 12V DC
.Capacidade 2000 mah
Acompanha:
01 bomba de sucção
01 adaptador e cabo de alimentação
01 bateria interna recarregável
01 frasco coletor
01 filtro microbiano
01 tubo intermediário
01 tubo de sucção
01 manual de instruções
01 Bateria nimh
Balde a Pedal
Material de confecção => Prolipropileno
Capacidade => DE 60 litros
Balde a pedal inox 30 litros
Balde/ lixeira
Material confecção – aço inoxidável
Capacidade – 15 litros com tampa
Banqueta
Material de confecção: aço inoxidável.

01

3
4
01
01
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14

15

16

17

Assento: giratório.
Regulagem de altura: possui.
Rodízios: possui.
Berço para recém nascido
Cuna: acrílico;
estrutura: aço inoxidável;
prateleira: possui;
rodízio: possui
regulagem: possui.
Bilirrubinômetro
Equipamento utilizado para medição
transcutânea de bilirrubina de forma
não invasiva, podendo ser no próprio
leito do paciente. Modo de operação
digital, medidas dos níveis de bilirrubina
sérica em mg/dl ou micromol/l, através
de medições realizadas na testa ou no
esterno do recém-nascido; Indicação
digital na tela do instrumento. Permitir
opção para medidas simples ou
múltiplas para o paciente, sem
necessidade de material descartável
para
calibração;
Não
exigir
procedimento de calibração a cada usoautocalibração-; Permitir a checagem
de leitura pelo próprio aparelho, por
meio de referencias instaladas na base
carregadora; Intervalos de medida
entre: 0 a 20 mg/dl ou 0 a 340umol/l.
Precisão: +/-1,5mg/dl ou +/- 25,5 umol/l;
Fonte de luz: lâmpada de arco de
xenon de impulso, com durabilidade da
fonte de luz de 150.000 medições;
Sensores compostos por fotodiodos de
silicone
acessórios
que
devem
acompanhar o produto: adaptador ac e
base do carregador com comando de
leitura acoplado; alimentação por
bateria recarregável de longa duração,
para até 400 medidas simples com a
unidade totalmente carregada, com
indicador de caixa baixa de bateria.
Biombo
Material de confecção: aço inoxidável
rodízios: possui
tamanho: triplo
Construído em tubos redondos de 7/8",
todo EM AÇO UNIXODÁVEL POLIDO,
com rodizios ,
painéis em LONA
PLASTIFICADA reforçado,
com rodízios.
Medidas totalmento aberto:1,80x1,80
Bisturi elétrico (a partir de 200 w)
Bisturi
Elétrico.
Equipamento
microprocessado
utilizado
para
procedimentos cirúrgicos. Com potência
de no mínimo 300 Watts, com no
mínimo as funções: funções corte, 3

05

01

03

01

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

18

19

20

21

22

níveis de blend, coagulação e bipolar.
Características para as potências das
funções de no mínimo: Corte: Puro 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w;
Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. Display
digital de fácil leitura; Painel à prova
d'agua; Alarmes audiovisuais de
segurança; acionamento de corte e
coagulação por pedal ou caneta com
comando
manual;
saída
bipolar
independente. Com duas saídas
independentes
para
caneta
de
comando manual facilitando o trabalho
de dois cirurgiões; compatível com
sistema de gás argônio; Sistema de
segurança; Possibilidade de controle da
potência na caneta e/ou no pedal.
Memorização
de
programações
realizadas; indicação sonora da função
acionada. Acompanhar o equipamento,
no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta
padrão autoclavável; 1 caneta de
comando manual reutilizável; 1 placa
neutra permanente em inox; 1 cabo
bipolar autoclavável; 1 cabo de força; 1
carro móvel para transporte; 1 conjunto
com mínimo de 6 eletrodos; 1 pinça
bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de
placa neutra dupla. Alimentação elétrica
a ser definida pela entidade solicitante.
Cadeira
Material de confecção: Aço/Ferro
Pintado
Assento/Encosto: Prolipropileno
Cadeira
Material de confecção: Aço/Ferro
Pintado
Rodízios: Possui;
Regulagem de Altura: possui
Assento/Encosto: Estofado
Cadeira escritorio resistente de alta
qualidade
Material de confecção:aço-ferro pintado
Acento/encosto:estofado de alta
resistência
Cama comum (não hospitalar)
Tipo: simples
Material de confecção; Aço / ferro
pintado
Acessório(s): COLCHÃO
Cama Hospitalar Tipo Fawler
Mecânica
Em estrutura em tubos de aço
inoxidável, com cabeceira e peseira
removíveis, em poliuretano, com
leito em chapa de aço inox
perfurado, com espessura mínima de
1,5 mm, com par de grades m aço
inox, ambas de abaixar, com

07

07

12
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24






25

26

27

movimentos de dorso, pernas,
trendelemburg e próclive
comandados por 3 manivelas
escamoteáveis, com suporte de soro
em inox e com no mínimo 2 lugares
para fixação do suporte, com
colchão na dimensão do leito,
espessura mínima de 10 cm e
densidade de no mínimo D-33,
revestido em courvin, com rodízio
em material inoxidável, de no mínimo
5, sendo no mínimo 2 com freios,
rodas em silicone, com capacidade
para suportar pacientes de ate
150kg, com dimensões mínima de
1,90 m de comprimento X 0,80 m de
largura X 0,65 m de altura.
Capacete para oxigenação de RN(Pro
hosp)
Confeccionado em acrílico
transparente.
Possuem abertura superior com tapa
removível para facilitar o monitoramento
aos pacientes.
Carro de curativo
Material de Confecção: Aço Inoxidável;
Acessórios: Balde e Bacia.
Carro para transporte de medicamentos
(curativo)
Totalmente em aço inoxidável, com
balde e bacia com suporte e rodas de
3",acabamento polido, dimensões: 0,75
x 0,45 x 0,80.
OBS: INCLUSO Balde e Bacia em
INOX
Balde Inox: 5000 ml
Bacia Inox: 32 cm – 3100 ml
Carro de emergência
Confecção estrutura/gabinete:
polipropileno
cilindro de oxigênio: possui
suporte de cilindro: possui
suporte de soro: possui
gavetas: mínimo de 04
suporte para desfibrilador: possui
tábua de massagem: possui
régua de tomadas: possui
Carro maca avançado
Estrutura/leito aço inox/aço inox.
Elevação hidráulica;
Suporte de soro:possui;
Acessórios:colchonete
Capacidade :ate 180 quilos
Carro Maca Simples
Material de confecção: aço inoxidável;
suporte de soro: possui;
grades laterais: possui;
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acessório(s): colchonete.
Carro para transporte de materiais
(diversos)
Com estrutura em aço inox, com duas
portas de abrir em aço inox com travas,
com no mínimo uma prateleira em aço
inox, com pára-choque de borracha, em
toda a volta, com puxadores em aço
inox, com 4 rodízios com no mínimo 5
polegadas, sendo 2 giratórios e 2 fixos.
Com dimensões mínimas: c: 1000mm l:
600mm a: 800mm
Eletrocardiógrafo
Número de canais: 12 canais;
bateria interna: possui;
Tela lcd: possui;
memória: possui;
Suporte com rodízios: possui;
Laudo interpretativo: possui;
Software para computador: não possui.
Escada com dois degraus
Escadinha com 02 degraus em tubo
inox, piso em chapa de aço inox
dobrada, revestido em borracha
antiderrapante, com cantoneiras de aço
inoxidável, pés com ponteiras de
borracha.
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas.
Armação em tubos redondos de 1”
inoxidável reforçada
Degraus revestidos com piso de
borracha e cinta de aço inox
Pés com ponteiras em PVC
Acabamento:
Degraus e ponteiras na cor Preta
Armação inox polido.
Escada de sete degraus
Material de confecção: aço/ferro pintado
Tipo: dobrável
Estante
Estante de aço com 6 prateleiras com 3
dobras, com parafusos e porcas,
medindo 1.98x0.92x0.42 chapa de aço
nº 22 industrial e com reforço em x .
Freezer comum
Tipo: HORIZONTAL 01porta 400
LITROS
Impressora a lazer
Memória: 8 MB
Tecnologia de impressão: Laser
Número de Cartuchos: 1 (preto) Toner
Cartucho para reposição: Cartucho de
Toner preto HP laserjet (1.600 páginas),
CE285A
Painel de controle: Três leds
indicadores (Sem fio, Atenção, Pronta);
dois botões (Sem fio, Cancelar)
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Linguagem da Impressora: Baseada em
host
Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas
Sistemas Operacionais Compatíveis:
Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits),
Windows Vista (32 bits/64
bits),Windows XP (32 bits/64 bits),
Windows Server 2008 (32 bits/64 bits),
Windows Server 2003 (32 bits/64 bits),
Mac OS X v10.5/.6/.7
Volume Recomendado de
Páginas/Mês: 250 a 1500 páginas
Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x
8,27 a 8,5 x 14 pol
Capacidade de Folhas: Entrada: slot de
alimentação prioritária para 10 folhas,
bandeja de entrada para até 150 folhas;
até 15 envelopes; Saída: escaninho
para 100 folhas , até 15 envelopes, até
100 transparências
Recurso de Impressão Móvel: HP
eprint, Apple airprint, Wireless Direct
Print
Velocidade de Impressão: ISO (pronta,
Carta): 8,5 segundos; em preto e
branco (Carta): até 19 ppm; em preto e
branco (A4): até 18 ppm
Resolução de Impressão: Em preto e
branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi
(1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e
branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi
(600 dpi de saída efetiva); fastres 600,
fastres 1200
Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade,
1 Wi Fi 802.11b/g/n
Gramatura de mídia recomendada: 60 a
105 g/m² (16 a 28 lb / frente, verso)
Tipo de mídia aceitos: Papel (laser,
sulfite, fotográfico, áspero, vellum),
envelopes, etiquetas, cartão,
transparências, cartões-postais
Eprint: Sim
Suporte para Suresupply: Sim
Ambiente operacional: Umidade em
operação: 10 a 80% de UR;
temperatura em operação: 15 a 32,5º
C; variação de temperatura de
armazenamento: -20 a 40º C
Softwares incluídos :, CD Launch Pad,
Control Panel Simulator, driver de
impressão, programa de
instalação/desinstalação de software
Tamanho de Mídia: Carta, ofício,
executivo, cartões-postais, envelopes
(nº 10, Monarch)
Conteúdo da Embalagem: Impressora,
tonner inicial preto , cabo de
alimentação, cds com software e
documentação da impressora, guia de
primeiros passos, folheto de suporte,
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folheto de instalação inteligente, cabo
USB
Dimensões (lxaxp): 34,9 x 19,6 x 23,8
cm
Peso: 5,3 kg
Voltagem: 110V
35
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Laringoscópio adulto
5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA
ÓPTICA
Composição: 5 lâminas aço inóx e fibra
óptica
Laringoscopio, de fibra otica, adulto
contendo: - laminas curvas - cabo porta
pilhas de metal recartilhado com tampa
de rosca e mola, todo em aco
inoxidável, para pilhas medias - jogo de
laminas curvas com parte ativa de
aproximadamente laminas curvas
1,2,3, 4 e 5, autoclavavel, com
extremidade distal de formato redondo,
acabamento fosco para impedir reflexao
da luz - encaixe para lamina padrao
internacional - acompanham: conjunto
de pilhas, e lampada sobressalente,
acondicionado em bolsa de courvin;
Longarina
Assento/encosto=> polipropileno
número de assentos=> 04 lugares na
cor verde
Material de alta resistencia
Mesa auxiliar Inox
Mesa auxiliar hospitalar, estrutura
tubular, tampo prateleira aço inoxidável,
retangular, 60 cm, 40 cm, 80
Cm, pés c/4 rodízios de 2.
Mesa de escritório
Base=> aço / ferro pintado
composição=> simples
divisões=> de 02 gavetas
material de confecção=> madeira/ mdp/
mdf/ similar
Mesa de exames
Material de Confecção: Aço Ferro
Pintado
Posição do leito – Móvel
Acessórios - Suporte para papel
Mesa de Mayo
Material de Confecção - Aço Inoxidável
Estrutura em tubo redondo de aço inox
com diâmetros de 7/8’’ o tubo superior e
1’’ o tubo inferior
Pés em alumínio em liga Al 6063
têmpera 5 com acabamento superficial
anodizado ajuste de regulagem de
altura
Através de manípulo.
Bandeja em aço inox com capacidade
de carga de 5Kg.
Base em nylon 6 injetado sob pressão
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com sistema antiqueda.
Com sistema que limita a rotação do
tampo superior em no máximo 180°,
para evitar queda.
Garantia de estabilidade devido ao
projeto de seus pés traseiros (menores)
e dianteiros (maiores).
04 Rodízios de 75mm de diâmetro,
totalmente inoxidáveis, com garfo e aro
em nylon 6 injetado sob pressão com
banda
De rodagem em poliuretano Thermollan
TC 9005A com dureza 90 shore “A”,
resistentes a hipoclorito de sódio, sendo
2
Com trava de fácil acionamento e 2
sem trava.
Acabamento Aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: Bandeja de
520x350mm, Ajuste de altura de 900 a
1300mm.
A
empresa
fornecedora
deverá
apresentar Certificado de seu Sistema
de Gestão de Qualidade.
Microscópio
Microscópio biológico binocular com as
seguintes características mínimas:
revolver invertido para 04 (quatro)
objetivas CFI 60 plana cromáticas de
4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil;
(ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm
rotativa em 360 graus que permita ao
usuário trabalhar com a mesma em
qualquer posição e com trava de
segurança que evita a quebra de
lâminas, movimento cruzado em x e y
com charriot e curso de 216 mm x 150
mm e que permita a colocação de 02
(duas) lâminas ao mesmo tempo;
cabeçote binocular com inclinação de
30 graus com rotação de 360 graus e
com opção de movimento de 180 graus
para as oculares com ajuste interpupilar
de 47 mm ate 75 mm; 01 par de
oculares CFI de 10 x (campo amplo) de
20 mm de campo; ajuste interpupilar e
diferentes dioptrias para as duas
oculares; ajuste independente do macro
micrométrico coaxial com ajuste fino de
0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm;
macro micrométrico com ajuste de
tensão e com controle do charriot
próximo de seu comando; iluminação
halógena embutida na base controlado
por placa eletrônica com iluminador e
refletor; condensador móvel
centralizável tipo ABBE N.A.1,25 com
diafragma de íris e filtro azul NCB 11 de
35 mm. Alimentação elétrica 110/220 V
- 50/60 Hz.
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Monitor multiparametroMonitor de sinais vitais multiparamétrico
modular que oferece além de sua
préconfiguração
Básica (Eletrocardiografia – com
análise de Arritmias e Segmento ST,
respiração, saturação de oxigênio,
pressão não invasiva e 2 canais de
temperatura
independentes),
a
possibilidade de receber até 3 (três)
módulos
simultâneos
sem
a
necessidade
de
rack
extensor
permitindo flexibilidade na monitoração
dos parâmetros fisiológicos, através de
configuração
(inserção/adição de módulos) pelo
usuário, como: Ventilação, Análise de
Gases
Anestésicos,
Índice
Bispectral,
Transmissão Neuromuscular, Débito
Cardíaco (convencional e contínuo),
Capnografia,Pressões
Invasivas,
Volemia,
Saturação
Venosa
de
Oxigênio, dentre outros o que lhe
permite ser utilizado nas mais diversas
situações e ambientes como em
cuidados críticos (UTI), anestésicos
(Centro Cirúrgico), emergência, etc. Os
módulos
são
reconhecidos
automaticamente,
não
sendo
necessário
nenhuma
configuração
adicional pelo usuário. Fornece os
cálculos hemodinâmicos, respiratórios e
de drogas. Com uma tela colorida LCD
de 12”, fornece uma nítida visualização
e melhor análise de todos os
parâmetros
monitorados
com
visualização simultânea de até 14
curvas, valores numéricos e tendências
(inclusive fonte de alimentação) mesmo
a distância ou visualização sob ângulo.
De operação fácil e intuitiva, fornece ao
usuário teclas de acesso rápido para
disparo/cancelamento de
Medições
de
NIBP,
registro,
congelamento de traçados, zeramento
da(s)
pressão(ões)
invasiva(s),
reconhecer e silenciar temporariamente
o alarme, alteração de telas de
visualização e menu, que opera por
sistema de fichas independentes para
cada
um
dos
parâmetros
disponibilizando os mais diversos tipos
de ajustes e consultas, sendo que cada
um dos parâmetros ou fichas de ajuste
possui um ícone de ajuda ativa
auxiliando o usuário no seu manuseio.
Dentre estas, a ficha de lembretes
permite que o registro de um lembrete
fixo e 3 outros programáveis que
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auxiliam na atenção ao paciente. Além
de seu ampla tela de monitoração
destinada aos parâmetros fisiológicos
possui uma tela de apoio clínico
desenvolvida para mostrar informações
de suporte e do paciente ao operador
sem interferir na tela de monitorização.
Nesta tela é possível visualizar
informações mais detalhadas que
auxiliem o operador na solução de
problemas.
Nesta
tela
são
apresentadas informações como, por
exemplo: nome do paciente, idade,
peso, altura, nº do leito, data, hora,
lembretes e detalhes sobre as
mensagens de alarme. Outra função
desta tela é permitir que seja indicado
no monitor (em Modo deespera) a
possível localização do paciente
quando o mesmo não se encontra no
leito, por exemplo: Centro Cirúrgico,
Exame complementar, Transferência
Interna, Alta, etc. Permiti interligação
em rede com a Central de Monitoração
(com
ou
sem
fio),
para
acompanhamento e programação à
distância. Versátil, fornece ao usuário
uma série de interfaces para facilitar
seu manuseio como, encoder, portas
USB e também uma alça embutida que
facilita
seu
transporte
quando
necessário. Possibilita ainda que o
usuário o coloque no modo espera,
função ideal para a realização de
procedimentos rápidos onde seja
necessário retirar os cabos e sensores
do paciente, evitando assim que seus
alarmes disparem e permitindo a
imediata inicialização do monitor ao
término do processo. Disponibiliza
alarmes visuais e sonoros de todos os
parâmetros monitorados com 4 níveis
de alarmes, incluindo alerta de
desconexão de módulos sendo que os
indicadores luminosos ficam ativos
mesmo se o alarme sonoro estiver
desabilitado, facilitando a identificação
de
uma
ocorrência
verificando/
realizando testes automáticos do
alarme toda vez que é ligado. Possui
sistema de registro de todas as curvas,
parâmetros e evoluções monitorizados
através de impressora gráfica laser, jato
de tinta ou módulo registrador térmico ..
O monitor disponibiliza em suas fichas
botão/ícone de ajuda ativa para os
parâmetros1 monitorados.
Características técnicas:
Display: 12” LCD colorido / 1024x600
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pontos
Alimentação: Bivolt automático 100‐240
VAC – 50‐60 Hz
Dimensões: 330 x 340 x 230 mm (axlxp
Negatoscópio
Material de confecção: aço / ferro
pintado
Tipo: parede / 1 corpo
Nobreak 1200VA | Entrada: Bivolt
Automático
Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e
saída 115V~.
- Modelo bivolt automático: entrada
115/127V~ ou 220V~ e saída115v~.
- Filtro de linha.
- Estabilizador interno com 4 estágios
de regulação.
- Forma de onda senoidal por
aproximação (retangular PWM).
- DC Start: permite que o nobreak seja
ligado na ausência de rede elétrica.
- Autodiagnóstico de bateria.
- Recarga automática das baterias em 4
estágios, mesmo com o nobreak
desligado.
- Recarregador Strong Charger:
possibilita a recarga das baterias
mesmo com níveis muito baixos de
carga.
- True RMS: analisa os distúrbios da
rede elétrica e possibilita a atuação
precisa do equipamento. Ideal para
redes instáveis ou com geradores de
energia elétrica.
- Microprocessador RISC/FLASH de
alta velocidade: aumenta a
confiabilidade e o desempenho do
circuito eletrônico interno.
- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak
testa os circuitos internos, garantindo
assim o seu funcionamento ideal.
- Interativo - regulação on-line.
- Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL).
- Circuito desmagnetizador: garante o
valor de tensão adequado para
equipamentos de informática, áudio e
vídeo (cargas não lineares).
- Led colorido no painel frontal: indica
as condições de funcionamento do
nobreak 13 modo rede, modo
inversor/bateria, final de autonomia,
subtensão, -sobretensão, entre outras
informações.
- Alarme audiovisual: para sinalização
de eventos como queda de rede,
subtensão e sobretensão, fim do tempo
de autonomia e final de vida útil da
bateria, entre outras informações.
- Chave liga/desliga embutida: evita o
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acionamento ou desacionamento
acidental.
- Porta fusível externo com unidade
reserva.
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Oximetro de pulso(pro hosp)
Oxímetro de pulso portátil com alarme,
medição e monitorização da saturação
de oxigênio (spo2) e frequência
cardíaca (pulso) com sensor neonatal,
tela de fácil leitura com indicador de
pulso tela com indicador de pulso,
carga da bateria, sensor desconectado,
alarmes, data/hora retro-iluminação
ajustável e desenho no visor em lcd
para spo2 e pulso visor de lcd com retro
iluminação,
proporciona
melhor
visualização, mesmo em variadas
condições de luz portátil, leve e de fácil
uso
Faixa de medição de oxigênio de 35% 100% faixa de medição da frequência
cardíaca de 30 - 250bpm pacientes
adultos, pediátricos e neonatos alarmes
programáveis de spo2 e pulsação:
alarmes visuais/sonoros ajustáveis e
programáveis interruptor liga/desliga o
indicador de pulsação. Interruptor
liga/desliga os avisos. Ajuste de volume
do som. Memória interna dos eventos e
conexão usb conexão usb. (acompanha
software para windows) memória
interna, data/hora e comunicação com
pc, utiliza quatro pilhas aa (incluso)
indicação da carga da bateria, data e
hora.
Poltrona hospitalar
Material de confecção armação baixa:
aço/ ferro pintado
assento/encosto: estofado/courvin, cor
verde
capacidade: até 150 kg
reclinação: acionamento pistão a gás
descanso para os pés: integrado
Serra de gesso
Potência - De 180 até 350 Watts
Suporte de hamper
Material de Confecção - Aço Inoxidável
Rodízios: possui
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas.
Estrutura em tubo de aço inox redondo.
Saco em lona preso à borda da
armação com cadarço
Rodízios de 52mm de diâmetro com
garfo e aro em nylon 6 e banda de
rodagem em poliamida.
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Acabamento aço inox polido
Suporte de soro
Material de Confecção - Aço Inoxidável;
Tipo - Pedestal Altura regulável.
Montagem totalmente modular com
dimensões normalizadas
Estrutura em tubo redondo de aço inox,
com diâmetros de 17,16mm o tubo
superior e 1’’ o tubo inferior
Pés em alumínio em liga Al 6063
têmpera 5 com acabamento superficial
anodizado
Ajuste de regulagem de altura através
de manípulo, com 04 ganchos em nylon
6 injetado, com capacidade de 4Kg,
Sendo 1Kg por gancho.
Base em nylon 6 injetado sob pressão
com sistema antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro com
garfo e aro em nylon 6 e banda de
rodagem em poliamida, sendo 3 sem
trava e
2 com trava de fácil acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: base com
diâmetro de 550mm, gancheira com
diâmetro de 235mm, Regulagem de
altura de
1250 a 1850mm
Apresentar registro na Anvisa.
A empresa fornecedora deverá
apresentar certificado de seu sistema
de gestão de qualidade.
Ventilador Pulmonar Pressométrico
Ventilador
pulmonar
pressomético
adulto/infantil,
controlado
por
microprocessador, para utilização em
unidades moveis e pronto socorros.
Possui display LCD para visualização
dos parâmetros, com operação por
meio de botão rotativo. Ventilação
controlada a volume (VCV). Com pelo
menos as configurações: fio2: 50 a 70%
(através de sistema Venturi), 21 a 100%
(através de Blender Externo); Tempo
inspiratório: 0,1 a 10 seg; Relação I:E
1:99ª 5:1 (invertido); Frequência do
ventilador
1-150
R.P.M;
Volume
corrente 0 a 2,50 L; Pressão
Inspiratória:
0
a
100
cmh2o;
PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (válvula
externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 Ipm;
Forma de onda Fluxo: quadrada;
Válvula de segurança interna de
pressão inspiratória ajustada em 120
cmh2o; STAND BY para manter a
programação sem ciclado; válvula
reguladora de pressão em entrada O2
incorporada
ao
equipamento.
Fluxometro de 0 a 15 Ipm integrado ao
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equipamento; garrafa de aspiração com
vácuo de 30 cmhg. Parâmetros de
saída: Pressão da via aérea- 10 a 100
cmh2o; Tempo inspiratório 0,1 – 10
segundos; Volume corrente inspirado 0
a 2,50 L; Fluxo inspiratório 0 a 90 Ipm;
freqüência 1 a 150 R.P.M. Alarmes:
Pressão inspiratória máxima da via
aérea. Pressão inspiratória mínima da
via aérea; Alarme de pressão continua;
Alarme de baixo volume tidal; Fonte de
alimentação de gases (ar-O2); Queda
de energia elétrica; Baixa carga de
bateria; Microprocessador. Acessórios:
1 fluxômetro com umidificador; 1 válvula
exalatória: 1 circuito PVC (não
esterilizado); 1 garrafa de aspiração; 1
suporte de fixação; 1 mangueira O2; 1
braço articulado c/3 segmentos; 1
pedestal para uso ambulatorial com
rodízios. Bateria interna recarregável
12V com duração de pelo menos 360
minutos.
Alimentação
elétrica
110/220V.
Ventilador Pulmonar Pressométrico e
Volumétrico
Especificação técnica:
Ventilador
Pulmonar.
Ventilador
eletrônico
microprocessado
para
pacientes neonatais, pediátricos e
adultos, indicado para o uso em terapia
intensiva. Possuir os seguintes modos
de ventilação ou modos ventilatórios
compatíveis: Ventilação por Volume
Controlado; Ventilação por Pressão
Controlada; Ventilação com suporte de
pressão; Ventilação com fluxo contínuo
-ciclado a tempo e com pressão
limitada; Ventilação Não Invasiva;
Pressão positiva contínua nas vias
aéreas - CPAP; Ventilação de Back up
no mínimo nos modos espontâneos;
Sistema de Controles: Possuir controle
e ajuste para pelo menos os
parâmetros com as faixas: Pressão
controlada e pressão de suporte de no
mínimo até 60cmh20; Volume corrente
de no mínimo entre 10 a 2000ml;
Frequência respiratória de no mínimo
até 100rpm; Tempo inspiratório de no
mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP
de
no
mínimo
até
40cmh20;
Sensibilidade inspiratória por fluxo de
no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; fio2 de
no mínimo 21 a 100%. Sistema de
Monitorização: Tela colorida de no
mínimo 12 polegadas touch-screen ou
outra tecnologia; Monitoração de
volume por sensor proximal ou distal
para pacientes neonatais - deverá ser
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fornecido dois sensores de fluxo para
cada categoria de paciente; Principais
parâmetros monitorados / calculados:
Volume minuto
exalado,
volume
corrente exalado, pressão de pico,
pressão de platô, PEEP, pressão média
de vias aéreas, frequência respiratória
total e espontânea, fio2, relação I:E,
resistência, complacência, pressão de
oclusão e auto PEEP. Apresentação de
curvas pressão x tempo, fluxo x tempo,
volume x tempo, loops pressão x
volume
e
fluxo
x
volume
e
apresentação de gráficos com as
tendências para os principais dados
monitorados. Sistema de Alarmes com
pelo menos: Alarmes de alta e baixa
pressão inspiratória, alto e baixo
volume minuto, frequência respiratória,
alta/baixa fio2, apneia, falha no
fornecimento de gás, falta de energia,
baixa carga da bateria e para ventilador
sem condição para funcionar, ou
similar.
Recurso
de
nebulização
incorporado ao equipamento; Opção último paciente- ao ligar o equipamento
ou armazenamento na memória dos
últimos parâmetros ajustados; Bateria
interna recarregável com autonomia de
no mínimo 120 minutos; Acompanhar
no mínimo os acessórios: Umidificador
aquecido,
Jarra
Térmica,
Braço
articulado, Pedestal com rodízios, 2
Circuito paciente pediátrico/adulto, 2
Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2
válvulas de exalação, Mangueiras para
conexão de oxigênio e ar comprimido,
Alimentação elétrica a ser definida pela
entidade solicitante.

Declara estar de acordo como os termos do Pregão Presencial n.º 008/2018
. ......................................................., CPF nº.......................................

2 - O prazo de validade da presente proposta é de .............. (.....................) dias a contar
da data da sua entrega.

..........................................,.......de ............................de.............
.............................................................................................
EMPRESA
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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ANEXO IV DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

Por este Instrumento Particular de Procuração, a empresa....................... (Razão Social
da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........ e
Inscrição Estadual nº......, representada neste ato por seus(s).................................................
{qualificação(ões) do(s) outorgante(s)} Sr(a)......................, portador(a) da Cédula de Identidade
RG nº ........................e CPF nº .................., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o
(a) Sr(a).........................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n°.............................
e CPF n°...................................a quem confere(imos) amplos poderes para representar a
........................ (Razão Social da Empresa) perante.......................... (indicação do Órgão licitante),
no que se referir ao PREGÃO Nº 008/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante
todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar Declaração de que a Proponente cumpre os
Requisitos de Habilitação, os envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação em
nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar redução de preço,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Obs: - Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório,
apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original e
com foto que identifique o credenciado.
- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2018
PROCESSO LICITATORIO Nº XXX/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2018
Aos ------(------) dias do mês de -------- do ano ________, a Prefeitura Municipal de Malacacheta, através
do pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela portaria 143/2018 lavra a presente Ata de Registro de
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do
Decreto Municipal nº 065 de 09 de dezembro de 2013, que, conjuntamente com as condições adiante
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Malacacheta - MG, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à Praça Monsenhor Jorge
Lopes de Oliveira, 130 - Centro, CNPJ 18.404.871/0001-36, neste ato representado pelo Senhor
Prefeito Municipal, WILTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF no 061.712.53685, residente e domiciliada nesta cidade e a licitante vencedora, empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
CNPJ-MF xxxxxxxxxx, com sua sede na cidade de xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxx, n o xxx – bairro
xxxxxxxxxx, neste ato representada pelo senhor xxxxxxxxxxx, (nacionalidade) xxxxxxxxxx, (est. civil)
xxxxxxxxxx, (profissão) xxxxxxxxxx, portador da CI n o xxxxxxxxxx , expedida pela SSP/xxxxx e do
CPF/MF no xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxxx, no
xxxxx - (bairro) xxxxxxxxxxxxxxxxx, de agora em diante denominado Detentora da Ata de Registro de
Preços, de acordo com o procedimento licitatório Pregão Presencial no XXX/2018 .
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
Constitui objeto deste Compromisso de Fornecimento o registro de preços para eventual Aquisição de

Equipamentos,Instrumentos e Utensílios Médicos, para Atender ao Hospital Municipal Dr. Carlos
Marx, neste Município de Malacacheta - MG, nas condições estabelecidas no Termo de
Referencia, Anexo I deste instrumento.
1-

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será 12(doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes:
I - DO CONTRATANTE
a) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos/peças ;
c) Registrar as ocorrências de inexecução do contrato por culpa da CONTRATADA para fins de
rescisão contratual.
d) efetuar o pagamento dentro das condições avençadas e de acordo com Edital e Termo de
Referencia.
e) Oferecer produtos com qualidade e garantia.
II - DO CONTRATADO
a) – Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados pelo CONTRATADO, seus empregados ou prepostos ao
CONTRATANTE ou ainda a terceiros em decorrência do fornecimento do objeto.
b) –
Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto, incluídos aí: frete, ,encargos
sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes à comercialização.
c) – Atender as solicitações de fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Obras da
Prefeitura Municipal, assumindo inteiramente as responsabilidades sobre o mesmo, dentro do prazo de
05(cinco) dias úteis.
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d) – Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou
gerados, em razão do fornecimento do objeto.
e) – Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos oferecidos atentando para as especificações
técnicas exigíveis.
f) – Observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho.
g) – O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
Pregão Presencial nº XXXX/2018
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
Pelo fornecimento aqui contratado o Município pagará ao detentor da Ata os preços registrado de
acordo com tabela abaixo:
itens
01
V. Total
estimado

Descrição

MARCA

V.UNIT.

V.TOTAL
R$ xxx.(....)

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de Registro de Preços a que se refere este instrumento poderá sofrer alterações e/ou supressões
que se fizerem necessárias, em forma de Termo Aditivo, nos termos do art. 12, do Decreto Municipal nº
065/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. Não haverá reajuste de preços durante um ano de vigência da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente será exigida para a formalização do contrato por outro instrumento hábil.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA. DO PRAZO, FORMA E LOCAL FORNECIMENTO

1 - O objeto desta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a necessidade de
consumo da Prefeitura Municipal de Malacacheta, e deverá ser entregue na Secretaria Municipal
de obras, Viação e Urbanismo, no prazo de 05 cinco dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.
2- Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição de uso, nos
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa
adicional, de acordo com as clausulas e condições previstas neste edital e seus anexos.
3 - O itens registrados, quando contratados, serão entregues e recebidos provisoriamente no
âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade, observando o prazo de 05 (cinco) dias corridos
de sua entrega.
4 - Em caso de não aceitação, fica a CONTRATADA obrigada a retira-lo e a substituí-lo, sem
custos, prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste Edital.
5 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos
contratos dela decorrentes.
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6 - A fiscalização ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, ou quem
for delegado a competência
10 – A Ordem de Fornecimento ou serviços, será encaminhada por e-mail, para a empresa bem
como quaisquer correspondências, como possível notificação, advertências no descumprimento
das obrigações.
11 – A empresa deve para assinatura do contrato ou Ata, confirmar o e-mail e manter o
Município atualizado quando da mudança de endereço do mesmo.
12 - Sempre que receber e-mail do Município é dever da empresa acusar o recebimento
dentro do prazo estipulado de 12(doze) horas.
CLAUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
1- O pagamento será efetuado, em até 30 dias após a entrega dos pneus e produtos/serviços, mediante
apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de
regularidades perante o INSS, CNDT e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via
eletrônica pela contratante.
2 – Se o termino do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
3 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a critério da
Administração.
4-Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.
5-Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as clausulas e
condições constantes no Pregão XXXX, que a precedeu e vincula o presente instrumento de
compromisso.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante,
poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da
Administração, isolada ou cumulativamente:
Advertência.
9.1 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor homologado, após decorridos cinco dias, a contar da
data do inadimplemento.
9.2 - Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de
inexecução total.
9.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,
por prazo de até cinco (cinco) anos.
9.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de
decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.
9.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.
9.6 - As sanções que vierem a ser aplicada serão obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF.
9.7 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à
Administração.
9.8 - O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor as seguintes sanções, sem prejuízo
das sanções prevista do Edital Pregão Presencial nº XXX/2018, que desta ata faz parte integrante:
a) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de atraso
na entrega do produto ou não substituição caso este não sejam recebidos em caráter definitivo em
razão de não atender a qualidade do material.
b) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no material que não venha a
ser corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação prevista na alinea anterior

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

salvo se neste período a contratada substituir o material defeituoso por outro com as mesmas
características.
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso não substitua o material defeituoso
no prazo de 10 (dez dias), a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja atraso na entrega do
produto, por prazo superior a cinco dias úteis do pedido.
CLÁUSULA DECIMA – DA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO
Esta ata de registro de preços está vinculado de forma total e plena à proposta vencedora, Edital
Pregão Presencial nº XXX/2018 e seus anexos, que lhe deu causa para cuja execução, exigir-se-á
rigorosa obediência ao instrumento Convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na infração prevista no Art. 13 com seus incisos e
parágrafos do Decreto municipal nº 065/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE DOS PREÇOS
Os preços registrados serão confrontados periodicamente pelo menos trimestralmente com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Malacacheta - MG para dirimir quaisquer questões oriundas
desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10520/2002 e Decreto 065/2013 e
demais normas aplicadas.
Para constar que for lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela
Excelentíssimo senhor Prefeito WILTON PEREIRA DA SILVA e pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sr.,
qualificado preambulamente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.
Malacacheta - MG, ........... de ............................. de .........
______________________________
WILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
_______________________________________
Empresa Vencedora
Detentora da Ata
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ANEXO VI DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razão
social)
_________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°_________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________ e do CPF nº ___________, DECLARA, 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 3º da Lei Complementar nº 123/06.

____________________, _____ de __________________ de 2018.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

ANEXO VII DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
empresa
..................................................................,
CNPJ
nº
......................................., com sede em ........................................(endereço completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso
VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e para fins do Pregão Presencial nº 008/2018, DECLARA
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_________________________, _____de________________ de 2018.

__________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
(NOME E NÚMERO DA IDENTIDADE)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL 008/2018

ANEXO VIII DO EDITAL
(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A

empresa

___________________________,

C.N.P.J.

nº

________________,

sediada

_____________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no processo licitatório nº. 008/17, Modalidade Pregão Presencial
nº. 008/2018 da Prefeitura Municipal de MALACACHETA, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local e data, ___________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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MINUTA EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PROCESSO LICITATÓRIO

008/2018

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP E ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MALACACHETA -MG, CNPJ 18.404.871/0001-36, situada a Praça Monsenhor
Jorge Lopes de Oliveira, nº 130 – Centro, em Malacacheta -MG, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 17/2018, obedecendo no que couber o Decreto
Municipal nº. 065/2013 de 09 de dezembro de 2013, que dispõem sobre a instituição da
modalidade pregão no Município de Malacacheta, e sobre o registro de preços, respectivamente,
torna público que no local, data e horário abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial no 008/2018, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços
para eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos, Instrumentos e
Utensílios Médicos Hospitalares, para atender ao Hospital Municipal Dr. Carlos Marx, neste
Município de Malacacheta - MG, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar
147/2014 , Lei no 8.666/93, dos Decretos municipais acima mencionados e pelas demais
condições fixadas neste instrumento convocatório.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
LOCAL: Prefeitura Municipal de Malacacheta, Departamento de Licitações, Compras e
Almoxarifado, Pça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, Nº 130, Centro, Malacacheta – MG, CEP:
39.690-000.
DATA: XX de XXXXX de 2018.
HORA: XXh00mim.
DIA/HORA DE INICIO DO CREDENCIAMENTO: A partir das XXh00mim do dia XX de XXXXX de
2018.

I - DO OBJETO

1- A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual
Aquisição de Equipamentos, Instrumentos e Utensílios Médicos, para Atender ao
Hospital Municipal Dr. Carlos Marx, neste Município de Malacacheta - MG, nas
condições estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo I deste instrumento.
1.2. O Município de Malacacheta não se obriga a firmar as contratações que deles
poderão advir, podendo realizar licitação específica para aquisição dos materiais,
ou utilizar-se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos do §
4º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93.
2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

Termo de Referência
Modelo de Declaração de Trabalho do menor
Modelo de Proposta
Modelo de Procuração
Minuta da Ata de Registro de Preços
Modelo de Declaração Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Modelo de Declaração de Idoneidade
II - ÁREA SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Saúde.
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III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1- Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste instrumento.
2- Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Malacacheta, e poderá ser obtido no Departamento de Licitações, Compras e
Almoxarifado, desta Prefeitura, ou através do e-mail: licitar8666@hotmail.com e Portal da
Transparência do Município .
3- À exceção do item: 22, os demais são destinados à participação exclusiva a
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no
art. 34 da Lei nº 11.488/07.
4- Não poderá participar da presente licitação empresa:
4.1- Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações;
4.2- Em consórcio;
4.3- Estrangeira que não funcione no Brasil.
4.4- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
5- A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade do licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
6- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos
deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
IV – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
1 - O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado na integra da Prefeitura Municipal de
Malacacheta, com sede a Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, nº130, CEP:39.690-000,
Malacacheta - MG, Departamento de Licitações, Compras e Almoxarifado, durante o expediente
normal do órgão licitante das 07h00mim as 13h00mim , até a data aprazada para o recebimento
dos documentos e dos envelopes " Proposta" e "Documentação".
2 - O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal Hoje em
dia e no Quadro de avisos da Prefeitura.
3 - O edital será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local
especificados neste item.
4- A providencia a que se refere o subitem 3 pode se levada a efeito também por meio de e-mail
licitar8666@hotmail.com .
V – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do Pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de copias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo o custo da reprodução gráfica será cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 5(cinco) dias úteis anteriores a data fixada para o
recebimento das propostas.
2 - A pretensão referida no subitem anterior pode ser formalizado por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horários
constantes no item IV, subitem 1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado
por meio do e-mail licitar8666@hotmail.com , cujo documentos originais correspondentes deverão
ser entregues no prazo indicado no item IV, subitem 1.
3 - As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
4 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de um dia útil, a contar do recebimento da
solicitação, por parte da autoridade subscritora do Edital, passando a integrar os autos do pregão,
dando ciência as demais licitantes, através de e-mail, ou qualquer outro meio disponível.
VI – PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CGC: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629

1 - È facultado a qualquer interessado à apresentação do pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
5(cinco) dias úteis anteriores a data fixa para o recebimento das propostas.
2 - As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado a autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no endereço e horário
constante no Item IV, subitem 1, também será aceito o pedido de providencias ou de impugnação
encaminhado por meio do e-mail licitar8666@hotmail.com, cujos documentos originais deverão
ser entregues no prazo indicado também no subitem 1.
3 - A decisão sobre o pedido de providencias ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de um dia útil, a contar do recebimento da
peça indicado por parte da autoridade referida, que alem de comportar divulgações, deverá
também ser juntada aos autos do pregão é divulgado no quadro de avisos da Prefeitura bem como
comunicado aos interessados através de e-mail, ou oficio.
4 - O acolhimento do pedido de providencias ou e impugnação exige, desde que implique
modificação(ões) do ato convocatório do pregão, alem da(s), alteração (ões) decorrente(s),
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova para realização do
certame
VII – DO CREDENCIAMENTO
1- Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório do Pregão,
as empresas licitantes poderão credenciar um representante, apresentando os documentos abaixo
relacionados fora dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação”, obedecendo aos seguintes
critérios:
1.1- Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, exibindo a
Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia autenticada ou
original do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou instrumento de Registro Comercial, registrado
na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
1.2- Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou
documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento Público de Procuração ou Instrumento
Particular de Procuração (Modelo do Anexo IV, deste Edital) com firma reconhecida, com poderes
específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão.
1.3- A Procuração deverá ser acompanhada, da via original ou cópia autenticada do Ato
Constitutivo da empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para constituir
procurador com os poderes exigidos.
1.4- Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Modelo
do Anexo VII, deste Edital).
2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no procedimento
licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste
Edital.
3- Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos
neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo, desde que aceito
pelo pregoeiro.
4- Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que possa gozar dos
benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, é obrigatória, no momento
do credenciamento, a apresentação da declaração, Anexo VI do edital.
VIII – RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO/DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (SER FOR O CASO)
1 - A etapa/fase para recebimento de que o proponente cumpre os requisitos de habilitação da
Declaração do ME/EPP, ser for o caso e dos envelopes de proposta e documentos de habilitação
será levada a efeito tão logo se encerre da fase do credenciamento.
2 - A declaração de que o proponente cumpre os requisitos de habilitação não deverá integrar os
envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo - se em documento a
ser fornecido separadamente;fica facultada a utilização do Modelo constante deste Edital. A
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declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do anexo próprio será
recebida nesta oportunidade.
3 - Iniciada esta etapa/fase, o pregoeiro receberá e examinará a declaração de que a proponente
cumpre os requisitos de habilitação.
4 - A ausência da referida declaração ou apresentação de desconformidade com a exigência
prevista inviabilizara a participação do proponente neste pregão, impossibilitando em
conscequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação.
No entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão.
5 - O atendimento dessa exigência e condição para que o proponente continue participando do
pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação.
6 - O licitante que não pretender credenciar representantes, poderá encaminhar os envelopes
"Documentação" e " Proposta", e externamente a Declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação, bem como a Declaração do ME/EPP (ser for o caso), diretamente no protocolo do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Malacacheta - MG, localizada a Praça
Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, Nº 130, CEP:39.690-000, horário 07h00mim as 13h00mim ,
de segunda a sexta feira até o dia e hora para inicio do pregão.
IX – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06 e suas
alterações
1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06 e suas alterações, serão observado o seguinte:
a)Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por
empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
b)A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
c)Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
d)No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta.
e)Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
2 – As micro empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição
pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou
revogar a licitação.
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X - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
1- A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues na Sala do Pregão, data e
horário previsto neste Edital e ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados,
contendo em sua parte externa o seguinte:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxxx/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2018
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxx/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2018
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

XI – DA PROPOSTA DE PREÇOS
1- A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha - Anexo III ou em
modelo próprio, em uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação da
empresa proponente, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado pelo nome
e CPF, dela constando obrigatoriamente:
Nome, endereço, CNPJ;
c) Número do processo e do Pregão;
d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;
f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo sessenta dias.
g) Descrição clara do item cotado, com indicação da quantidade, de acordo com as
especificações do Anexo I do Edital;
h) Marca dos produtos
XII - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1- Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o mesmo CNPJ,
relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o Município de Malacacheta, em original ou
cópia legível autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via internet, com vigência plena
até a data fixada no preâmbulo deste instrumento:
1.1 A aceitação de documentação por copia simples ficará condicionada à apresentação do
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE nº 02, para a devida
autenticação.
1.1.1 - Para fim da previsão contida no item VII, subitem 1.1, o documento original a ser
apresentado poderá não integrar o envelope.
1.1.2 - Os documentos expedidos via internet terão suas autenticidades/validas comprovadas
por parte do pregoeiro.
1.1.3 - O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informação, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e
não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a
proponente será inabilitada.
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1. 2 Os documentos apresentados por qualquer proponente se expressos em língua
estrangeiras deverão ser autenticados por autoridade brasileiro no pais de origem e traduzidos
para o português por tradutor publico juramentado.
1.2.1 - Inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem 60 dias da data final para a entrega dos envelopes
2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (PESSOA JURÍDICA):
2.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as
alterações caso houver, devidamente registrado no órgão competente;
2.1.3- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir.
3 - REGULARIDADE FISCAL (PESSOA JURÍDICA):
3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
3.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, relativo à sede do
licitante;
3.2.3 – Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
3.2.4 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
3.2.5 - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
3.2.6 – Declaração de Idoneidade.
3.2.7 - Certidão Negativa de Débitos junto à Justiça do Trabalho CNDT.
3.2.8 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
3.2.9 – Identidade dos Sócios da Empresa.
3.2.10 – Alvará de Licença e Funcionamento.
3.2.11 - Certificado de Registro na ANVISA ( somente para equipamentos hospitalares )
3.2.12 – Autorização de Funcionamento ANVISA;
3.2.13 – Alvara Sanitário ( para produtos Médicos hospitalares )
4. – QUALIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (PESSOA JURÍDICA):
4.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede de
pessoa jurídica com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias anteriores a data de
realização da presente licitação;
5- Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial,
exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que
é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o
documento comprobatório de autorização para a centralização.
6- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos
originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de Documentação, para a
devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para praticar tal ato.
7- A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo com o
previsto neste Título INABILITARÁ O PROPONENTE.

XIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
1- Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, desde
que, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
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2- No dia, horário e local estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão,
recebendo das empresas interessadas os documentos para credenciamento e os envelopes de
Proposta de Preços e Documentação.
2.1- 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 em contrário do Pregoeiro.
3- Terminado o credenciamento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de propostas de
preços e classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço.
3.1- Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas condições
aqui definidas, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até no máximo de
três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
4- Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que
deverão ser formulados em forma sucessiva em valores distintos e decrescentes.
4.1- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
5- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
5.1- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes neste Edital.
6- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
7- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
8- Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro abrirá o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
09- constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
10- Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade procedendo e verificando a
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade
Superior homologará a adjudicação para determinar o registro de preços dos itens homologados.
12- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, e equipe de
apoio.
XIV - DOS RECURSOS
1- Por ocasião no final apos a declaração do vencedor pelo Pregoeiro, a(s) componente (s) que
participou(aram)do pregão ou que tenha ele sido impedida (s) de fazê-lo (s), se pretende(s)
recorrer, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (oes) de recorrer.
2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra etapa/fase/procedimento do pregão a
proponente interessada devera motivar a respeito procedendo -se, inclusive o registro das razões
em ata juntando memorial no prazo de 03 dias a contar da ocorrência
3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual
numero de dias que começarão a correr no termino do prazo do recorrente.
4 - Após a apresentação das contra razões ou dos decurso do prazo estabelecido para tanto, o
pregoeiro examinará podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informá-lo a
autoridade competente para decisão.
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5 - Os autos do pregão permanecerão com vista franqueadas aos interessados no endereço e e
horários previstos neste edital.
6 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que sue acolhimento importara na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7- O Município de Malacacheta não se responsabilizará por recursos e impugnações endereçados
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala do Pregão, localizada na
Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, nº 130, Centro – Malacacheta - MG, Edifício sede da
Prefeitura Municipal de Malacacheta, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
XV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. Adjudicado o objeto da presente licitante, a licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de
Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação a este fim, sob pena de decair do
direito a registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e no presente edital.
2 – A notificação poderá ser dar via email, correspondência com aviso de recebimento ou por meio de
publicação no órgão Oficial de Imprensa do Município.
3 – Como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.
4 – Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas neste
edital, o Pregoeiro poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições constantes da proposta vencedora ou revogar a licitação, além de
aplicar as devidas penalidades ao convocado que não assinar.
5 – Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços o presente edital e seus anexos, bem como os
documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitação.
6 – A Ata de Registro de Preços se regerá pelas cláusulas e disposições nela constantes, pelas demais
disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na lei 10.520/02 e subsidiariamente a
lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à
espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta da Ata
de Registro de Preços não menciona.
7 – A administração deverá providenciar a publicação resumida da Ata de Registro de Preços e de suas
eventuais prorrogações.
8 - A execução do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá o seu inicio a partir do recebimento
ou retirada da ordem de compra.
9 – Somente por expressa autorização poderá haver subcontratação total ou parcial do objeto.
Não será permitida a associação da Detentora da Ata com outrem , a cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização da
Administração.
10 – Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora da Ata permanecerá solidariamente
responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustada na Ata de Registro de Preços.
11 – A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste instrumento, os
acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no Artigo 65 da Lei 8.666/93,
com alterações dela decorrentes.
12 – A existência de preços registrados não obriga a Administração Publica a firmar contratação.
13 – A administração pública se reserva de contratar apenas o que lhe for necessário dos itens
registrados, de acordo com a sua demanda.
14 – A administração publica se reserva o direto de recusar todo e qualquer produto e/ou serviço
que não atender as especificações contidas no presente Edital ou que seja considerada
inadequados.
15 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida pelos motivos previstos nos artigos 77 e
78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos da Lei nº
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
16 – Também poderá ocorrer a rescisão por conveniências da Administração a qualquer tempo e
mediante notificação previa no prazo mínimo de 10 dias.
17 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços decorrente deste Edital será de 12(doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
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XVI – DA HOMOLOGAÇÃO

1 – Após a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro, e a vista do relatório de julgamento,
o Prefeito de Malacacheta efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório,
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar
a licitação.
XVII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1- O detentor da Ata terá seu registro de preços cancelado por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de
descumprimento deste edital e seus anexos, considerando-se o grau de prejuízo ao interesse
publico devidamente motivado.
2-O cancelamento poderá se dar quando:
a)– Comprovar-se a impossibilidade do detentor da Ata em cumprir os seus termos, em
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b)O preço registrado se tornar comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento uma vez esgotada a negociação
o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; o
fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; Quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI
da Lei Federal nº 8.666/93; sub contratação total ou parcial do fornecimento, sem a
anuência da Administração; Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou
responsáveis; Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil
dos proprietários.
3 – Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta
Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao
Proponente a nova ordem de registro.
4 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de
gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços.
5 - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da Detentora da Ata, a
comunicação será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
XVIII – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO
1- A Ata de Registro de Preços a ser firmada com o licitante vencedor incluirá as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias ao fiel fornecimento dos
materiais do objeto desta licitação.
2- O contrato firmado com o Município de Malacacheta não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sem previa autorização da Prefeitura sob pena de aplicação de
sanção, inclusive rescisão.
3- O contratado obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do contrato.
4- A tolerância do Município de Malacacheta com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do
contratado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o
Município exercer seus direitos a qualquer tempo.
XIX – DA CONTRATAÇÃO
1 – Os itens objeto deste Pregão serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados
consoante às regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços,
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poderá o órgão licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do primeiro, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7 da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos
Municipais, observada a ampla defesa e o contraditório.
2 - As contratações decorrentes do registro poderão se dar por Contrato, através de Ordem de
Compra e/ou instrumento equivalente", conforme o caso, nos temos dispostos no artigo 62,
parágrafo quarto, da Lei 8.666/93.
3 - A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata e Registro de Preços no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação expedida pelo
Departamento de Licitações.
4 - A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove
a data do correspondente recebimento.
5 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo
decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia
útil, contado da data da convocação.
XX– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Malacacheta, pelos prazos
abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:
a) não assinar a Ata de Registro de Preços ou as contratações dela decorrente (inclusive retirada
da Nota de Empenho), sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no
prazo de validade: Impedimento de contrato com a Administração por 05 (cinco) anos;
b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: impedimento de contratar
com a Administração por 03 (três) anos:
c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar com a
Administração por 05 (cinco) anos;
1.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, especialmente:
a) Advertência
b) Multa de 0,33 % (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de
atraso na entrega do produto ou não substituição caso este não sejam recebidos em caráter
definitivo em razão de não atender a qualidade do material.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja defeito no material que não venha
a ser corrigido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação prevista na alinea
anterior salvo se neste período a contratada substituir o material defeituoso por outro com as
mesmas características.
e) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso não substitua o material
defeituoso no prazo de 10 (dez dias), a contar da comunicação prevista na alínea "a", ou haja
atraso na entrega do produto, por prazo superior a cinco dias úteis do pedido

1.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará
(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à administração e decorrentes
de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada
em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a
contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
1.4 - Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla
defesa.
1. 5 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique
no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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1. 6 - A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência
das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666/93
XXI – ENTREGA/RECEBIMENTO DO ITEM OBJETO DO PREGÃO
1 - O objeto desta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a necessidade de
consumo da Prefeitura Municipal de Malacacheta, e deverá ser entregue na Secretaria Municipal
de obras, Viação e Urbanismo, no prazo de 05 cinco dias, contados a partir da data de
recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.
2- Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição de uso, nos
exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa
adicional, de acordo com as clausulas e condições previstas neste edital e seus anexos.
3 - O itens registrados, quando contratados, serão entregues e recebidos provisoriamente no
âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com especificações
pactuadas, envolvendo a qualidade e quantidade, observando o prazo de 05 (cinco) dias corridos
de sua entrega.
4 - Em caso de não aceitação, fica a CONTRATADA obrigada a retira-lo e a substituí-lo, sem
custos, prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas neste Edital.
5 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos
contratos dela decorrentes.
6 - A fiscalização ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, ou quem
for delegado a competência
XXII – DO PAGAMENTO
1- O pagamento será efetuado, em até 30 dias após a entrega dos produtos/peças e mediante
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, liquidação das despesas e apresentação dos
comprovantes de regularidades perante o INSS, CNDT e FGTS, podendo essas regularidades ser
confirmadas por via eletrônica pela contratante.
2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
3 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo, deposito ou transferência
bancária em conta corrente de pessoa jurídica titulada em nome da empresa participante, outro
procedimento a critério da Administração.

XXIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente será exigida para a formalização do contrato por outro instrumento hábil.
XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- As despesas com impostos, frete, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros
encargos ou acessórios, necessários ao fornecimento dos materiais e outras taxas que incidam ou
venham a incidir sobre o do objeto desta licitação, correrão por conta da licitante vencedora.
2 – As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do
interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes.
3 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão, excluir-se – à o dia do inicio e incluir-se
– á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
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disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
4. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrario.
5. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões
de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a
qualquer indenização.
6 . A adjudicação do objeto deste Pregão não implica em direito à contratação.
7. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, fará parte
integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
8. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de
direito.
9- O resultado final do pregão será publicado no quadro de avisos da Prefeitura..
10- No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006.
11 - Fica eleito o foro da Comarca do Município de Malacacheta, Estado de Minas Gerais, para
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.
Malacacheta - MG, XX de XXXXX de 2018.
_____________________________
LUCAS DE AZEVEDO LOPES
PREGOEIRO

