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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS 

ABERTURA: 29/07/2022. 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 153/2022. 

SESSÃO VIRTUAL NO ENDEREÇO: www.bll.org.br   

OBJETO: Aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde, referente proposta nº 

12131.923000/1210-01 do Ministério da Saúde. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA - RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas atribuições 

legais, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRONICO nº 03/2022, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM. A sessão pública será realizada no site www.bll.org.br de modo eletrônico no dia 29/07/2022, às 09:00 

horas, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  Decreto Lei n° 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e  

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, bem como as condições a seguir 

estabelecidas. 

  

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será integralmente conduzida pelo 

pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio em consoante  com  as  condições  estatuídas  neste  instrumento  

convocatório  e  seus anexos, constantes do processo indicado acima. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde, 

referente proposta nº 12131.923000/1210-01 do Ministério da Saúde, conforme especificações técnicas 

detalhadas no Termo de Referência (anexo I). 

 

2. DO EDITAL, DA ABERTURA, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO: 

2.1. O edital poderá ser obtido no site oficial do Município www.chiapetta.rs.gov.br, no sistema eletrônico 

BLLCOMPRAS, no endereço eletrônico www.bll.org.br ou poderá ser solicitado pelo e-mail 

compraselicitacoes@chiapetta.rs.gov.br.  

 

2.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser 

realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital, conforme indicado abaixo: 

DATA DA ABERTURA: 29/07/2022 

HORÁRIO:  09:00h - recebimento das propostas; 

 09:10h - abertura das propostas; 

 09:20h - início da disputa. 

Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasilia-DF 

LOCAL: www.bll.org.br. 

2.3. Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente no sistema eletrônico BLLCOMPRAS, no endereço 
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eletrônico www.bll.org.br. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

2.4. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para o recebimento das propostas, exclusivamente no sistema eletrônico BLLCOMPRAS, no endereço 

eletrônico www.bll.org.br, em formulário próprio do sistema; 

2.4.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

2.4.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1.  Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que atuem em ramo de atividade compatível com  o  

objeto  licitado,  inscritas  ou  não  no  Cadastro  de  Registro  de Fornecedores de Chiapetta - RS. 

3.2. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras 

que não funcionem no País, nem aquelas que estejam impedidas  de  licitar  e contratar com Município de 

Chiapetta - RS, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar  com  a  Administração  

Pública,  ou,  ainda,  que  estejam  cumprindo  a  sanção  de suspensão do direito de licitar e contratar com o 

Município de Chiapetta - RS. 

 

4. DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS: 

4.1.  Por força das Leis Complementares nº 123/2006 e  nº  147/2014  e  do  art.  34  da  Lei  nº 11.488/07, os 

microempreendedores individuais – MEI, as microempresas – MEs, as empresas de  pequeno  porte  –  EPPs  

e  as  Cooperativas  de  consumo  a  estas  equiparadas  –  COOPs (devidamente enquadradas e cadastradas no 

www.bll.org.br em alguma dessas possibilidades), que tenham interesse em participar deste pregão deverão 

observar os procedimentos a seguir dispostos: 

a) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja MEI, ME, 

EPP ou COOP, deverá ser apresentada toda a documentação, nos termos do item 10 – Da Habilitação, deste 

edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição; 

b) a identificação das MEs, EPPs, COOPs ou MEI na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer 

após o encerramento dos lances, por meio de envio de certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração 

assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo V), do ano corrente (2020), comprovando enquadramento 

como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos efeitos  da  lei,  conforme  

determinação  da  Lei  Complementar  nº 123/2006  e  suas  alterações.  No caso do licitante se enquadrar com  

Microempreendedor Individual  (MEI),  a comprovação  do  enquadramento  será realizada  através  do  

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), para fins de aplicação dos efeitos da 

Lei, conforme exigência da alínea “g” do item 10.4.1 deste edital. 

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para às MEs, EPPs, COOPs  ou   

MEI,   entendendo-se   por   empate   aquelas   situações   em   que   as   propostas apresentadas  pelas  MEs,  

EPPs,  COOPs  ou  MEI  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento) superiores à melhor proposta classificada 

ofertada por empresa comum. 

 

Obs: Se a empresa apresentar declaração  assinada  pelo  contador,  esta  deverá  estar acompanhada da 

Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site 

http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm. 

 

4.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte modo: 

a) a ME, EPP, COOP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de  preço  mencionada  na  alínea  anterior  deverá  ser  inferior  àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 
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proposta (ME, EPP, COOP ou MEI), desde que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências 

habilitatórias; 

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP, COOP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão convocadas as 

MEs, EPPs, COOPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs, COOPs e MEIs que se encontrem 

enquadradas no item 4.1, alínea c, o sistema realizará sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 4.2, alínea b, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver  sido apresentada por 

MEI, ME, EPP ou COOP. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA: 

5.1. Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente credenciadas perante o 

provedor do sistema na página eletrônica  www.bll.org.br  nos  termos  do  art.  3º  do Decreto nº 10.024/2019. 

5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico. 

5.3.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,  incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 

5.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 

para imediato bloqueio de acesso. 

5.5. O credenciamento da licitante perante o provedor do sistema implica a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico. 

  

6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS: 

6.1. A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão da licitante ao sistema eletrônico 

acima indicado, mediante digitação de sua senha privativa e   subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do referido sistema, até o dia 29/07/2022. 

6.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances. 

6.3. Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante deverá manifestar, sob as penas da lei, 

em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste edital. 

6.4.  Incumbirá, ainda,  à  licitante,  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante a sessão  

pública  do  pregão  eletrônico,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de negócios diante da 

inobservância de quaisquer  mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, 

até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 7 e 10 deste Edital, e poderão 

ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL: 

7.1.  A proposta, cujo prazo de validade  é  fixado  pela  Administração  em  60  dias  da  data  da abertura da 

sessão, deverá ser elaborada de acordo com as especificações do edital (Anexo I) e enviada por meio do sistema 

eletrônico, via Internet, contendo no mínimo o seguinte: 

a) razão social e CNPJ da empresa; 

b) descrição completa dos itens ofertados, marca, modelo e demais especificações do produto a ser entregue; 
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7.2. A proposta deverá conter o valor unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverá estar incluída 

quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, fretes, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, ferramentas e 

despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora além de quaisquer outras 

despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 

7.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação,  sendo  desconsiderada  quaisquer alternativas de 

preço ou qualquer outra condição não prevista no edital. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1. A classificação das propostas será feita pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o 

preço unitário de referência para cada item, obtido por meio de pesquisa de mercado. 

8.2. Não poderá haver desistência das propostas registradas após a abertura das mesmas, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes neste edital. 

8.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

9. DOS LANCES: 

9.1. Tendo o proponente sido credenciado, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na data e 

horários definidos no preâmbulo deste edital. 

9.2. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste edital, 

com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

9.3. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado 

sua decisão de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso 

este lance seja o vencedor, será reputado perfeito e acabado para homologação ao licitante vencedor 

9.4. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 

9.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, serão válidos os valores obtidos na 

etapa de propostas. 

9.6. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, VALOR UNITÁRIO POR ITEM, observando o 

horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

9.7.  Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo próprio 

licitante, e registrado pelo sistema. 

9.8. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 

inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso o 

Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes. 

9.9.  Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os proponentes serão informados em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, sendo vedada à identificação do seu detentor. 

9.10.  Para este pregão será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos. 

9.10.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 
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9.10.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar 

de lances intermediários. 

9.10.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 9.6 e 9.7, a sessão pública será 

encerrada automaticamente. 

9.10.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, assessorado 

pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 

mediante justificativa. 

9.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 2,00 (dois reais), que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes, para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente decorridos 24 (vinte e quatro) horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.14. Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações 

em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 

9.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada automaticamente 

pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão. 

9.14.2. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 

proposta (ME ou EPP). 

9.14.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.14.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

9.14.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.14, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.14.6 O procedimento previsto no item 9.14 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate entre duas ou 

mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 

9.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

9.16. A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo máximo de 02 (duas) horas e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

9.17. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no 

edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

9.18. Os prazos aos quais se referem o item 9 não serão prorrogados. 

 

10. DA HABILITAÇÃO: 
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10.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o 

procedimento disposto no item 6 deste edital. 

 

10.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) documento de identificação do representante da empresa licitante;   

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade  estrangeira   em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

e) no caso das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas de Consumo, apresentar certidão  

expedida  pela  Junta  Comercial  ou  declaração  assinada  pelo  contador, do ano corrente (2021), 

comprovando enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos 

efeitos da lei, conforme determinação  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  suas  alterações.  No caso do 

licitante  se enquadrar com Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será 

realizada através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). 

Obs: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá  estar acompanhada da Certidão 

de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site 

http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm. 

10.1.1.1. As cooperativas de consumo que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos mesmos benefícios destinados às 

ME’s/EPP’s, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 

apresentem o documento citado na alínea anterior. 

 

10.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CNPJ; 

b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil-RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional-PGFN (Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual, relativo aos 

tributos estaduais, do domicílio ou sede da licitante; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, relativo aos 

tributos municipais, do domicílio ou sede da licitante e 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS - CRF. 

 

10.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 

a) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, que comprove a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do 

Trabalho do licitante (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011) e 

b) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa licitante, que não emprega menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999. 

 

10.1.4. DECLARAÇÕES: 
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a) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, 

da Lei de Licitações.  

 

10.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certificado ou Comprovação de Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em vigor. Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para 

comercialização e/ou fabricação. (com exceção para o item 08 ar condicionado); 

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante 

fornecido produtos compatíveis e pertinente com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do 

nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma que a Comissão Permanente de Licitação, 

possa valer-se para manter contato com a empresa declarante. 

 

10.2. O Município poderá realizar consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, 

mantido pela Controladoria Geral da União 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direção=asc),  ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e a lista de inidôneos, 

mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU 

(http://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).  

10.2.1 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de 

participação. Não ocorrendo à inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme exigências previstas neste instrumento convocatório.  

10.3. A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº. 

123/06 e alterações, e que possuir restrição na comprovação da regularidade fiscal, disposta nos subitens 10.1.3 

e 10.1.4 deste edital, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública que a declarar  

10.3.1. O  prazo  de que trata  o item  anterior  poderá ser  prorrogado uma única vez,  por  igual período,  a  

critério  da  Administração,  desde  que  seja  requerido  pelo  interessado,  de  forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

10.3.2. Ocorrendo à situação prevista no item 10.3, a sessão do pregão será encerrada após o julgamento da 

habilitação da empresa licitante. 

10.3.3. O benefício de que trata o item 10.3 não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

10.3.4. A não-regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das penalidades previstas no item 17, deste edital.  

10.4. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esses prazos, reputar- se-ão válidas 

por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

10.5. Constatado o atendimento das exigências previstas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-

lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pela 

autoridade superior, na hipótese de existência de recursos. 

10.6.  Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender  às  exigências  habilitatórias,  o pregoeiro  

examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,  verificando  a  sua aceitabilidade e procedendo 

a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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11.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão 

manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de 

decadência do direito de recurso.  

11.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos 

para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente.  

11.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que 

neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.  

11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, àquele que aceitando os termos desta 

licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades que a viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

11.6. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser consultados no 

endereço www.bll.org.br , que será atualizado a cada nova etapa do pregão. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

12.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 

o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

12.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente 

instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO: 

13.1 Após a adjudicação e homologação pela autoridade competente o licitante vencedor do certame será 

convocado a assinar o Contrato de Fornecimento no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, devendo este providenciar as assinaturas necessárias, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93; 

13.1.1. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá convocar    os Licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em iguais prazos e condições impostas 

neste Edital, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação ou pena de multa; 

13.2. Os itens solicitados, através de Autorização de Fornecimento, deverão ser entregues, 

descarregados, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no perímetro urbano e rural, 

sem quaisquer ônus ao Município, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

13.3. Os itens entregues deverão atender as descrições contidas no Edital e apresentar todas as informações 

técnicas do produto e do fabricante, considerando “embalados em embalagens originais de fábrica que 

contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante”. 

13.4. Os itens deverão ser acondicionados (embalados) de forma a não se sujeitar a danos durante o transporte, 

desde o fornecedor até o local da entrega. 

13.5. Os itens adjudicados deverão ser entregues em conformidade com as normas regulamentáveis e padrões 

técnicos aplicáveis aos itens cotados (caso houver), atendendo ainda, a proponente, as prescrições contidas no 

art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

13.6. Caso alguma das características do item não corresponda ao exigido pelo Edital ou apresentada na 

Proposta, a adjudicatária deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a substituição, contados 

da data de notificação expedida pelo Município, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo de 

incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, 

sem quaisquer ônus adicionais ao Município. 
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13.7. O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária contratada quanto 

aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo Município de Chiapetta-RS. 

13.8. As despesas de frete e seguro até a entrega dos itens, no local indicado pelo Município correrão por conta 

exclusiva da empresa adjudicatária. 

13.9. A nota fiscal/cupom deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, na qual deverá 

constar o número da Conta e Agência da empresa licitante. 

13.10 É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 

conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 55, XIII; 

13.11 Fica designado como representante da Administração, para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, a Secretária Municipal de Saúde, Srª Cleomara Bertaso, nos termos do caput do artigo 67 da Lei 

Federal 8.666/93 (Lei de Licitações), o qual atestará o recebimento do objeto no documento fiscal, cabendo a 

CONTRATADA cumprir integralmente e de pronto com as reclamações emanadas desta fiscalização. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como na 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

14.2.  A critério do Município poderá ser  utilizado  o  valor  contratualmente  devido  para  cobrir dívidas de 

responsabilidade da CONTRATADA para com ele, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

14.3.  Os pagamentos serão efetuados após a entrega definitiva dos materiais constantes da autorização de 

fornecimento, com emissão de documento fiscal correspondente e assinatura do fiscal do contrato; 

14.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, número do pregão e 

da ordem de compra, nº do processo do MDR, banco, n.º da agência e o n.º da conta (a conta deverá estar em 

nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora) no qual será realizado o depósito correspondente,  a  

fim  de  se  acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  documento  e  posterior liberação para pagamento. 

14.5. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar regularidade com a fazenda federal, 

estadual e municipal da sede da licitante e FGTS, sob pena de retenção do pagamento. 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, nos termos da Lei nº 

8.666/1993. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital correrão por conta das dotações 

orçamentarias constantes do orçamento vigente em 2022: 

440 - 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente  

 

18. DAS PENALIDADES: 

18.1. Pela inadimplência das obrigações contratuais, a FORNECEDORA, caso não seja aceita a sua 

justificativa, estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e 

art. 7.º da Lei Federal 10.520, de 17.07.2002.  

18.2. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 

esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis, conforme Art. 87, § 2º 

da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, contados da respectiva intimação. 

18.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos, 

a contar da data da emissão da notificação de lançamento do débito emitida pela Secretaria  Municipal  de  
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Finanças.  Se o valor da  multa  não  for  pago,  será  automaticamente descontado  do  pagamento  a  que  a  

FORNECEDORA fizer  jus.  Em  caso  de  inexistência  ou insuficiência de crédito da FORNECEDORA, o 

valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

18.4. Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame, que deveria apresentar por força do ato 

convocatório. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 1 ano e/ou multa de 

10% sobre o valor total estimado dos itens para os quais a licitante concorreu; 

b) deixar de manter a proposta com recusa injustificada para contratação. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e/ou multa 

de 10% sobre o valor total estimado dos itens adjudicados à licitante; 

c) executar o fornecimento com irregularidades, desde que passíveis de correção durante sua execução e que 

não causem prejuízo ao resultado. 

Penalidade: advertência. 

d) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

Penalidade: multa diária de 0,5% sobre o valor total da ordem de compra a que se refere o atraso. 

e) ultrapassado o prazo mencionado na letra “d” será considerado como inexecução contratual. 

f) inexecução parcial do Contrato. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e/ou multa 

de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do Contrato. 

g) inexecução total do Contrato. 

Penalidade: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa 

de 10% sobre o valor total do Contrato. 

h) causar prejuízo material com culpa ou dolo resultante diretamente do fornecimento ou do não fornecimento 

total ou parcial. 

Penalidade: multa de 10% sobre o valor total do Contrato e/ou declaração de inidoneidade e/ou a suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 3 anos, de acordo com a gravidade 

do dano. 

i) no caso de acumular mais de uma advertência pelo mesmo motivo. 

Penalidade: aplicação de multa de 2% sobre o valor correspondente ao montante advertido do contrato. 

j) apresentar documentação falsa exigida para o certame.  

Penalidade: declaração de  inidoneidade  cumulada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  e contratar  com  

a  Administração  pelo  prazo  de  2  anos  e/ou  multa  de  10%  sobre  o  valor  total estimado dos itens para 

os quais a licitante concorreu; 

18.5. As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

18.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude de  penalidade  ou inadimplência contratual. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

19.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou proposta 

relativa ao presente pregão. 

19.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre as interessadas e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 

habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua proposta, nem o interesse da Administração, nem a 

finalidade e a segurança da contratação, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

19.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fatos supervenientes, devidamente comprovados ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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19.4. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e/ou documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

19.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá 

a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura; 

b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para realização do certame. 

19.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que não colidir com a 

primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

  

Chiapetta - RS, 18 de julho de 2022. 

 

 

EDER LUIS BOTH 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde, 

referente proposta nº 12131.923000/1210-01 do Ministério da Saúde, conforme especificações técnicas 

detalhadas abaixo: 

 

 

ITEM QUANT UND 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO  R$ UNIT 

MÁX 

01 01 UND 

CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO DE ELEVAÇAO DO ASSENTO 

A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA 

REGULÁVEL. ENCOSTO REGULÁVEL COM AJUSTE DE 

APROXIMAÇAO. BASE COM 5 RODÍZIOS. ESTOFAMENTO 

RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM 

COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. 

330,28 

02 01 UND 

CARRO PARA CURATIVO TOTALMENTE INOX, ESTRUTURA EM 

TUBO QUADRADO INOX COM SUPORTE PARA BALDE E BACIA. 

ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO INOX APROX.: 20 X 20 X 1, 2MM; 

TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX DE 

APROX.: 0, 75MM; COM GRADIS EM TODA VOLTA; SUPORTE PARA 

BALDE E BACIA; RODÍZIOS DE APROX.: 50 MM DE DIÂMETRO; 

ACOMPANHA BALDE E BACIA INOX. DIMENSÕES APROX.: 0, 75 X 

0, 45 X 0, 80M. PADRÃO DE QUALIDADE HOSPIMETAL, 

EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. 

405,22 

03 02 UND 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - COM LÂMPADA HALÓGENA 

DE NO MÍMIMO 50 WATTS E COM INTENSIDADE LUMINOSA 

MÍNIMA DE 8000 LUX (VIDA LONGA), HASTE FLEXÍVEL E 

CROMADA, CORPO EM METAL ESMALTADO, PINTURA EPOXI NA 

COR BRANCA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS, ALTURA 

VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V. 

263,33 

04 02 UND 
ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO ESMALTADO, EM TUBOS DE AÇO 

ESMALTADO BRANCO. PISO EM CHAPA DE AÇO. REVESTIDO EM 
143,33 
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BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS DE 

BORRACHA. 

05 09 UND 
BALDE A PEDAL - MATERIAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L 

ATÉ 49L 
100,47 

06 01 UND 
BALDE/LIXEIRA MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 10 L, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR 

PEDAL. 
118,33 

07 12 UND 
CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM COURINO, ESTRUTURA 

EM AÇO/ FERRO PINTADO 
125,97 

08 09 UND 

AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000/ 12.000 BTUS, TIPO SPLIT 

HI-WALL, 220 VOLTS, QUENTE E FRIO, CICLO REVERSO, 

CONTROLE REMOTO TOTAL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, NÍVEL A, 

SELO PROCEL, COMPRESSOR TIPO ROTATIVO. INCLUINDO TODOS 

OS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, GARANTIA 

MÍNIMA DE 1(UM) ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO 

1.959,63 

09 

 

06 

 

UND 

SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS: 

- HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM 

TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO 

POLIDO DE 3/4” X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X 

COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. 

- COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO 

REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 

Ø 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). 

- REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. 

- ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. 

- BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM 

DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) 

PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. 

- RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 2". 

- PESO MÍNIMO: 5 KG. 

163,50 

10 02 UND 

PAPAGAIO HOSPITALAR - EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 1 

LITRO COM ALÇA, EQUIPAMENTO MASCULINO UTILIZADO PARA 

URINAR; TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX; SER 

TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR CABO DE FÁCIL 

MANUSEIO PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO; APRESENTAR 

TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE 

GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO; CONTER 

GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE 

DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU 

NOME); CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) LITRO 

104,82 

11 01 UND 

POLTRONA HOSPITALAR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM 

TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM EXCLUSIVA 

PINTURA EM EPÓXI PÓ. ESTOFADO ANATÔMICO COM ESPUMA DE 

ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO EM COURVIN. BRAÇOS FIXOS 

REVESTIDOS EM COURVIN. ACIONAMENTO FÁCIL E RÁPIDO 

ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO, COM MANOPLA EM 

ACABAMENTO PVC. MOVIMENTOS DO ENCOSTO E PESEIRA 

INDEPENDENTES. OPCIONAIS: MANOPLA COM ACABAMENTO 

ALUMÍNIO. SUPORTE PARA SORO. MEDIDAS: L 780MM; C 

1000MM/1600MM (ABERTO/FECHADO). ALTURA ASSENTO 450MM / 

ALTURA ENCOSTO 1020MM. 

866,67 

12 10 UND 
CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL - ACOMPANHA: CILINDRO DE 

OXIGÊNIO 3LT ATÉ 10LT., VÁLVULA COM FLUXÔMETRO DE 

OXIGÊNIO 
639,35 
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13 02 UND 

COMADRE - USO HOSPITALAR: DE 2,1L ATÉ 3,5L EM AÇO INOX 

COM ALÇA. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS 

NORMAS NBR7153-1 E DIN-MEDIZ IN 1.A PEÇA DEVERA 

APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO, 

QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, 

CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO 

LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO 

OU NOME). REGISTRO NO MS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONFORME EDITAL DO ORGÃO/ENTIDADE ADQUIRENTE. 

128,33 

14 01 UND 

AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, 

MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃOAUTOMÁTICA, DIGITAL, 

CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E 

SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO 

SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS 

COMPONENTES 2 BANDEJAS 

3.416,33 

15 02 UND 

OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XÊNON OU LED, CABEÇA EM 

ABS, A PARTIR DE 5 ABERTURAS (DIAFRAGMAS), LENTES PARA 

AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE 20, FILTRO LIVRE DE 

VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E 

SEM POEIRA, COM CARREGADOR DE MESA PARA CABO 

RECARREGAVÉL COM BATERIA DE LÍTIO  

720,00 

16 02 UND 

ELETROCARDIÓGRAFO, MODELO DIGITAL, PORTÁTIL C/ ALÇA, 

TIPO TELA LCD 2X16, 12 CANAIS, VOLTAGEM 110/220 V, FUNÇÕES 

TECLADO MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO REGISTRO C/ 12 

DERIVAÇÕES, LEITURA DIAGNÓSTICA, VELOCIDADE REGISTRO 

12,5; 25 E50 MM/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA P/ 100 

EXAMES, ACESSÓRIOS CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 

VIAS, TIPO IMPRESSORA IMPRESSÃO PAPEL A4, ALIMENTAÇÃO 

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CONECTIVIDADE WI-FI. 

6.110,55 

17 03 UND 

OTOSCOPIO – INSTRUMENTO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR 

FIBRA ÓPTICA PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, VISUALIZAÇÃO E 

EXAMES NÃO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM 

AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇOTE EM ABS 

AÇO INOX RESISTENTE A IMPACTOS. CONEXÃO PARA PÊRA DE 

INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. LENTE 

GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3 VEZES PARA 

IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM 

ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS 

TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, 

PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM 

METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE 

DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA 

ÓPTICA; LÂMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUIÇÃO E DE 

LONGA DURAÇÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO 

LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: MINIMO 07 ESPÉCULOS 

DESCARTÁVEIS NAS DIMENSÕES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E 

ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LÂMPADA RESERVA 

289,33 

18 02 UND 

LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA -FEIXE DE LUZ CLARO 

E PRECISO; LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM 

ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE 

ALTA QUALIDADE ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA 

MELHOR VISUALIZAÇÃO ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO 

LIGA/DESLIGA POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO 

ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA* DISPONÍVEL EM 

VÁRIAS CORES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 

29,67 

19 01 UND 
DETECTOR FETAL: DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS/ 

DETECTOR FETAL/ SONA EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, 
423,92 
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NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTA DE 

SINAIS VITAIS FETAIS. TIPO: PORTÁTIL. TECNOLOGIA: DIGITAL. 

DOPPLER FETAL PORTÁTIL PARA DETECÇÃO AUSCULTA DE 

BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL A PARTIR DA 10ª - 12ª SEMANA 

DE GESTAÇÃO, TAMANHO ERGONÔMICO, PESO TOTAL COM 

TRANSDUTOR DE ATÉ 300GS, LEITURA POR MÉTODO ULTRASSOM 

ATRAVÉS DE UM TRANSDUTOR COM FREQUÊNCIA NOMINAL 

APROXIMADA DE 2.0MHZ E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 

2.0MHZ, ALTO FALANTE EMBUTIDO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 

5,0W. GABINETE PLÁSTICO/ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM 

ENCAIXE PARA FIXAÇÃO DA SONDA DOPPLER (TRANSDUTOR). 

DEVE TER TELA DE LCD COLORIDA, COM INDICAÇÃO DE BATERIA 

FRACA, RITMO E BATIMENTO CARDÍACO (BCF) NA FAIXA DE 30 A 

240 BPM, VALORES NÚMEROS E DE ONDA DE BATIMENTO 

CARDÍACO FETAL. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR 

E COMPUTADOR. POSSUIR ALARMES VISUAIS/SONOROS 

AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. BOTÃO LIGA-DESLIGA, 

CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. 

PERMITIR O FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS E 

TAMBÉM O USO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE ALIMENTAÇÃO 

220V -60HZ- COM CABO DE FORÇA DE ACORDO COM A NORMA DA 

ABNT. DEVE ACOMPANHAR: 01 FONE DE OUVIDO, TRANSDUTOR 

(SONDA DOPPLER) 2 MHZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE 

OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUÊSA 

20 02 UND 

MESA GINECOLÓGICA. MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA 

TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA 

ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM 

COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO 

PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS C/PONTEIRAS DE 

BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 

PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA- COXA PORTA- COXAS 

ESTOFADO, DIMENSÕES 1, 80 X 0, 60 X 0, 80M APROXIMADOS. 

1.212,67 

21 01 UND 

BALANÇA ADULTO DIGITAL ATÉ 200 QUILOS, COM 

ESTADIÔMETRO DE ATÉ 2 METROS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 

(BIVOLT); CONSUMO 08 VA; ENTRADA PARA BATERIA 12VCC 

(EXTERNA); HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO 

IPEM; CAPACIDADE: 200KG; CARGA MÍNIMA: 1KG; DIVISÃO: 100G; 

DIMENSÃO: 34 X 39 CM 

1.049,33 

22 01 UND 

NEBULIZADOR PORTATIL - ULTRASSÔNICO, PORTÁTIL, COM NO 

MÍNIMO 01 SAÍDA SIMULTÂNEA, MOTOR DE NO MÍNIMO 1/30 HP E 

COMPRESSÃO MÁXIMA DE 40 LIBRAS, SAÍDA DE 

APROXIMADAMENTE 06ML/MINUTOS DEVENDO ACOMPANHAR 

OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: EXTENSÃO, COPO; UMA MÁSCARA 

ADULTO, UMA MÁSCARA INFANTIL E MALETA P/ TRANSPORTE. 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. 

163,57 

23 01 UND 

ULTRASOM TERAPEUTICO SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, 

ULTRASOM TERAPEUTICO, BIVOLT – COM 2 CANAIS 

EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE ULTRASSOM 

TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 E 3 MHZ. TRANSDUTOR 

COM ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM² E POTÊNCIA 

MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM DE 21 WATTS. EMISSÃO DO 

ULTRASSOM, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE 

REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48HZ OU 16HZ E COM RAZÃO DE 

PULSO DE 50% E 20%. COM 46 PROTOCOLOS PRÉ -PROGRAMADOS 

E 20 PARTICULARES. DISPLAY LCD BLUE LIGHT DOS 

PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. EMBALAGEM (CXLXA): 32.0CM 

1.446,89 
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X 33.5CM X 19.5CM – PESO:2.6KG – REG. ANVISA: 10360310025 -NCM: 

(51-02-0098) 

24 05 UND 

BANQUETA GIRATÓRIA CROMADA (PARA MESA GINECOLÓGICA) 

BANQUETA GIRATÓRIA COM 4 PÉS, ALTURA REGULÁVEL DE 0,45 

A 0,70 CM. ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA SINTÉTICA, 

ASSENTO ESTOFADO E ENCOSTO (MOCHO) 

213,67 

25 05 UND 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE -MECÂNICO DE 

PRESSÃO ARTERIAL, COM SISTEMA DE MONTAGEM INTERNA 

LIVRE DE ENGRENAGENS E QUE UTILIZA SENSOR ELÁSTICO DE 

MEIO FOLE (UM DIAFRAGMA) QUE SE DEFORMA EM FUNÇÃO DA 

PRESSÃO QUE LHE É APLICADA, TRANSMITINDO O RESPECTIVO 

MOVIMENTO AO PONTEIRO INDICADOR. COM INDICADOR DE 

VALORES DA PRESSÃO CONSTITUÍDO POR PONTEIRO QUE SE 

DESLOCA SOBRE UMA ESCALA CIRCULAR, FORNECENDO A 

INDICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ATENDENDO 

APROXIMADAMENTE A SEGUINTE FAIXA DE ESCALA: FAIXA DE 

MEDIÇÃO: 6 A 300 MMHG, VALOR DE UMA DIVISÃO: 2 MMHG, 

GRADUAÇÃO MÁXIMA: 304 MMHG, GRADUAÇÃO MÍNIMA: 6 

MMHG. COM RESISTÊNCIA A IMPACTO CUMPRINDO OS PADRÕES 

DA NORMA ANSI/AAMI SP-9 COMPROVADO ATRAVÉS DE 

DOCUMENTO DA FÁBRICA. NÃO DEVERÁ DEPENDER DA 

UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS OU QUALQUER FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU PLENO E SEGURO 

FUNCIONAMENTO. MANÔMETRO COM GIRO DE 360° PARA FÁCIL 

LEITURA E PARA EVITAR ERROS DE PARALAX. PRECISÃO 

CERTIFICADA PELO INMETRO DE ± 3 MMHG. 

PREFERENCIALMENTE COM ANERÓIDE E PERA SEPARADOS. 

SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRAS; MANGUITO E 

PÊRA LIVRE DE LATEX; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM 

NYLON, COM FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA DURAÇÃO E 

LAVÁVEL. BRAÇADEIRA DEVE TER O SINALIZADOR DA POSIÇÃO 

SOBRE ARTÉRIA PARA A AFERIÇÃO E COM MARCADOR DE 

LIMITES DE TAMANHOS IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE 

DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. ACOMPANHA O APARELHO 

BRAÇADEIRA ADULTO (25 –34CM). DISPONIBILIDADE DE 

BRAÇADEIRAS DE TAMANHOS VARIADOS (NO MÍNIMO 10 

TAMANHOS) COM VARIAÇÕES DE CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 7 A 55 

CM PARA ATENDER TODOS PACIENTES INFANTIS, ADULTO E 

OBESO. É DE AGRADO QUE OS DIFERENTES TAMANHOS DE 

BRAÇADEIRAS SEJAM DE CORES VARIADAS CONFORME 

DIFERENÇAS DE TAMANHO. AS BRAÇADEIRAS DEVEM SER 

TODAS HOMOLOGADAS PELO INMETRO E SER DA MESMA MARCA 

DO FABRICANTE DO ESFIGMOMANÔMETRO. GARANTIA DE 

CALIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ANOS E GARANTIA DO PRODUTO 

CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 2 ANOS. PORTARIA 

66,30 

26 05 UND 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANERÓIDE – MECÂNICO DE 

PRESSÃO ARTERIAL, COM SISTEMA DE MONTAGEM INTERNA 

LIVRE DE ENGRENAGENS E QUE UTILIZA SENSOR ELÁSTICO DE 

MEIO FOLE (UM DIAFRAGMA) QUE SE DEFORMA EM FUNÇÃO DA 

PRESSÃO QUE LHE É APLICADA, TRANSMITINDO O RESPECTIVO 

MOVIMENTO AO PONTEIRO INDICADOR. COM INDICADOR DE 

VALORES DA PRESSÃO CONSTITUÍDO POR PONTEIRO QUE SE 

DESLOCA SOBRE UMA ESCALA CIRCULAR, FORNECENDO A 

INDICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ATENDENDO 

APROXIMADAMENTE A SEGUINTE FAIXA DE ESCALA: FAIXA DE 

MEDIÇÃO: 6 A 300 MMHG, VALOR DE UMA DIVISÃO: 2MMHG, 

GRADUAÇÃO MÁXIMA: 304 MMHG, GRADUAÇÃO MÍNIMA: 6 

63,00 
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MMHG COM RESISTÊNCIA A IMPACTO CUMPRINDO OS PADRÕES 

DA NORMA ANSI/AAMI SP -9 COMPROVADO ATRAVÉS DE 

DOCUMENTO DA FÁBRICA. NÃO DEVERÁ DEPENDER DA 

UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS OU QUALQUER FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU PLENO E SEGURO 

FUNCIONAMENTO. MANÔMETRO COM GIRO DE 360° PARA FÁCIL 

LEITURA E PARA EVITAR ERROS DE PARALAX. PRECISÃO 

CERTIFICADA PELO INMETRO DE ± 3 MMHG. 

PREFERENCIALMENTE COM ANERÓIDE E PERA SEPARADOS. 

SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRAS; MANGUITO E 

PÊRA LIVRE DE LATEX; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM 

NYLON, COM FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA DURAÇÃO E 

LAVÁVEL. BRAÇADEIRA DEVE TER O INALIZADOR DA POSIÇÃO 

SOBRE ARTÉRIA PARA A AFERIÇÃO E COM MARCADOR DE 

LIMITES DE TAMANHOS IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE 

DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. ACOMPANHA O APARELHO 

BRAÇADEIRA ADULTO (25 -34CM). DISPONIBILIDADE DE 

BRAÇADEIRAS DE TAMANHOS VARIADOS (NO MÍNIMO 10 

TAMANHOS) COM VARIAÇÕES DE CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 7 A 55 

CM PARA ATENDER TODOS PACIENTES INFANTIS, ADULTO E 

OBESO. É DE AGRADO QUE OS DIFERENTES TAMANHOS DE 

BRAÇADEIRAS SEJAM DE CORES VARIADAS CONFORME 

DIFERENÇAS DE TAMANHO. AS BRAÇADEIRAS DEVEM SER 

TODAS HOMOLOGADAS PELO INMETRO E SER DA MESMA MARCA 

DO FABRICANTE DO ESFIGMOMANÔMETRO. GARANTIA DE 

CALIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ANOS GARANTIA DO PRODUTO 

CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 2 ANOS.  

27 05 UND 

ESFIGMOMANÔMETRO (OBESO) - ESFIGMOMANÔMETRO 

ANERÓIDE MECÂNICO DE PRESSÃO ARTERIAL, COM SISTEMA DE 

MONTAGEM INTERNA LIVRE DE ENGRENAGENS E QUE UTILIZA 

SENSOR ELÁSTICO DE MEIO FOLE (UM DIAFRAGMA) QUE SE 

DEFORMA EM FUNÇÃO DA PRESSÃO QUE LHE É APLICADA, 

TRANSMITINDO O RESPECTIVO MOVIMENTO AO PONTEIRO 

INDICADOR. COM INDICADOR DE VALORES DA PRESSÃO 

CONSTITUÍDO POR PONTEIRO QUE SE DESLOCA SOBRE UMA 

ESCALA CIRCULAR, FORNECENDO A INDICAÇÃO DA PRESSÃO 

ARTERIAL, ATENDENDO APROXIMADAMENTE A SEGUINTE FAIXA 

DE ESCALA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 A 300 MMHG, VALOR DE UMA 

DIVISÃO: 2 MMHG, GRADUAÇÃO MÁXIMA: 304 MMHG, 

GRADUAÇÃO MÍNIMA: 6MMHG COM RESISTÊNCIA A IMPACTO 

CUMPRINDO OS PADRÕES DA NORMA ANSI/AAMI SP-9 

COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DA FÁBRICA. NÃO 

DEVERÁ DEPENDER DA UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS OU 

QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU 

PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO.  MANÔMETRO COM GIRO DE 

360° PARA FÁCIL LEITURA E PARA EVITAR ERROS DE PARALAX. 

PRECISÃO CERTIFICADA PELO INMETRO DE ± 3MMHG. 

PREFERENCIALMENTE COM ANERÓIDE E PERA SEPARADOS. 

SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRAS; MANGUITO E 

PÊRA LIVRE DE LATEX; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM 

NYLON, COM FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA DURAÇÃO E 

LAVÁVEL. BRAÇADEIRA DEVE TER O SINALIZADOR DA POSIÇÃO 

SOBRE ARTÉRIA PARA A AFERIÇÃO E COM MARCADOR 

DELIMITES DE TAMANHOS IMPRESSOS COM MARCA DE 

CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. ACOMPANHA O 

APARELHO BRAÇADEIRA ADULTO (25-34CM). DISPONIBILIDADE 

DE BRAÇADEIRAS DE TAMANHOS VARIADOS (NO MÍNIMO 10 

96,16 
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TAMANHOS) COM VARIAÇÕES DE CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 7 A 55 

CM PARA ATENDER TODOS PACIENTES INFANTIS, ADULTO E 

OBESO. É DE AGRADO QUE OS DIFERENTES TAMANHOS DE 

BRAÇADEIRAS SEJAM DE CORES VARIADAS CONFORME 

DIFERENÇAS DE TAMANHO. AS BRAÇADEIRAS DEVEM SER 

TODAS HOMOLOGADAS PELO INMETRO E SER DA MESMA MARCA 

DO FABRICANTE DO ESFIGMOMANÔMETRO. GARANTIA DE 

CALIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ANOS. GARANTIA DO PRODUTO 

CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 2 ANOS. 

28 08 UND 
MESA DE ESCRITÓRIO – MESA EM FORMATO DE L, COM 3 

GAVETAS E ARMÁRIO BRANCO, EM MDF 18MM 
422,77 

29 03 UND 
MESA ESCRITÓRIO – MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR 

COM 4 GAVETAS, PRATELEIRA PARA CPU, EM MDF 18MM 
422,77 

 

 

1.2 DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA: 

a) Todos os itens devem apresentar a marca cotada ao lado da sua nomenclatura; 

 

2. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

2.1. Pregão eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

3. DA CONTRATAÇÃO: 

3.1 Após a adjudicação e homologação pela autoridade competente o licitante vencedor do certame será 

convocado a assinar o Contrato de Fornecimento no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, devendo este providenciar as assinaturas necessárias, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 8.666/93; 

3.1.1. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá convocar    os Licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em iguais prazos e condições impostas 

neste Edital, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação ou pena de multa; 

3.2. Os itens solicitados, através de Autorização de Fornecimento, deverão ser entregues, descarregados, 

nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no perímetro urbano e rural, sem quaisquer 

ônus ao Município, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

3.3. Os itens entregues deverão atender as descrições contidas no Edital e apresentar todas as informações 

técnicas do produto e do fabricante, considerando “embalados em embalagens originais de fábrica que 

contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante”. 

3.4. Os itens deverão ser acondicionados (embalados) de forma a não se sujeitar a danos durante o transporte, 

desde o fornecedor até o local da entrega. 

3.5. Os itens adjudicados deverão ser entregues em conformidade com as normas regulamentáveis e padrões 

técnicos aplicáveis aos itens cotados (caso houver), atendendo ainda, a proponente, as prescrições contidas no 

art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

3.6. Caso alguma das características do item não corresponda ao exigido pelo Edital ou apresentada na 

Proposta, a adjudicatária deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a substituição, contados 

da data de notificação expedida pelo Município, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo de 

incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, 

sem quaisquer ônus adicionais ao Município. 

3.7. O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária contratada quanto 

aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo Município de Chiapetta-RS. 

3.8. As despesas de frete e seguro até a entrega dos itens, no local indicado pelo Município correrão por conta 

exclusiva da empresa adjudicatária. 
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3.9. A nota fiscal/cupom deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, na qual deverá constar 

o número da Conta e Agência da empresa licitante. 

3.10 É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em 

conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 55, XIII; 

3.11 Fica designado como representante da Administração, para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, a Secretária Municipal de Saúde, Srª Cleomara Bertaso, nos termos do caput do artigo 67 da Lei 

Federal 8.666/93 (Lei de Licitações), o qual atestará o recebimento do objeto no documento fiscal, cabendo a 

CONTRATADA cumprir integralmente e de pronto com as reclamações emanadas desta fiscalização. 

 

 

4.  DO PAGAMENTO 

4.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

4.2.  A critério do Município poderá ser  utilizado  o  valor  contratualmente  devido  para  cobrir dívidas de 

responsabilidade da CONTRATADA para com ele, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

4.3.  Os pagamentos serão efetuados após a entrega definitiva dos materiais constantes da autorização de 

fornecimento, com emissão de documento fiscal correspondente e assinatura do fiscal do contrato; 

4.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, número do pregão e 

da ordem de compra, nº do processo do MDR, banco, n.º da agência e o n.º da conta (a conta deverá estar em 

nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora) no qual será realizado o depósito correspondente,  a  

fim  de  se  acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  documento  e  posterior liberação para pagamento. 

4.5. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar regularidade com a fazenda federal, 

estadual e municipal da sede da licitante e FGTS, sob pena de retenção do pagamento. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital correrão por conta das dotações 

orçamentarias constantes do orçamento vigente em 2022: 

440 - 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente  

 

6. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

6.1. A validade da proposta  é  fixada  pela  Administração  em  60  dias  da  data  da abertura da sessão. 

 

Chiapetta/RS 18 de julho de 2022. 

 

 

EDER LUIS BOTH 

Prefeito Municipal 

 

 

ANEXO II -   MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

 

                       CONTRATO Nº  /2022 
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1.DAS PARTES: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA - RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob n.º 87.613.055/0001-55, com sede administrativa sita na Av. Ipiranga, n.º 1544, Chiapetta/RS, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIS BOTH, brasileiro, analista de Sistemas, casado, 

inscrito no CPF sob nº 821.961.920-15, portador da Cédula de Identidade sob nº 7075768676, residente e 

domiciliado na Rua Thomázia de Carvalho nº 390, nesta cidade de Chiapetta/RS. 

 

CONTRATADO(a):  

 

2. DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de equipamentos para Unidade Básica de 

Saúde, referente proposta nº 12131.923000/1210-01 do Ministério da Saúde, conforme especificações técnicas 

detalhadas abaixo: 

 

    R$ UNIT. 

      

      

 

 

3. DAS CONDIÇÕES: 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar o material atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem 

como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a 

segurança e o interesse da CONTRATANTE; 

3.2. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas e providências necessárias à realização 

do objeto, bem como de estadia, alimentação, transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e 

fiscais, decorrentes da execução do objeto do presente e quaisquer despesas acessórias e necessárias não 

especificadas nesse edital; 

3.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, e/ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, cabendo ao CONTRATANTE reter parcelas do pagamento de 

valores eventualmente devidos à CONTRATADA, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade 

dos danos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros; 

3.4. Fica a CONTRATANTE autorizada a descontar, automaticamente, dos valores devidos à 

CONTRATADA, por conta do pagamento do objeto do presente, os valores correspondentes a quaisquer 

débitos que a CONTRATADA tiver para com a CONTRATANTE, e respectivos encargos; 

3.5. Os itens solicitados, através de Autorização de Fornecimento, deverão ser entregues, descarregados, 

nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no perímetro urbano e rural, sem quaisquer 

ônus ao Município, no horário das 8:00h às 12:00h e das 13h30min às 17:00h, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

3.6. A execução do objeto do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, 

através da Secretaria de Saúde, Srª. Cleomara Bertaso, cabendo a CONTRATADA cumprir integralmente, e 

de pronto com as reclamações emanadas dessa fiscalização. 

 

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, nos termos da Lei nº 

8.666/1993. 

 

5. DO VALOR: 
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5.1. O preço a ser pago pela CONTRATANTE, à CONTRATADA para a execução da integralidade do 

objeto do presente, nas condições estipuladas, será de:  

 

6.  DO PAGAMENTO 

6.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como na Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

6.2.  A critério do Município poderá ser  utilizado  o  valor  contratualmente  devido  para  cobrir dívidas de 

responsabilidade da CONTRATADA para com ele, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

6.3.  Os pagamentos serão efetuados após a entrega definitiva dos materiais constantes da autorização de 

fornecimento, com emissão de documento fiscal correspondente e assinatura do fiscal do contrato; 

6.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, número do pregão e 

da ordem de compra, nº do processo do MDR, banco, n.º da agência e o n.º da conta (a conta deverá estar em 

nome da pessoa jurídica, ou seja, da licitante vencedora) no qual será realizado o depósito correspondente,  a  

fim  de  se  acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  documento  e  posterior liberação para pagamento. 

6.5. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar regularidade com a fazenda federal, 

estadual e municipal da sede da licitante e FGTS, sob pena de retenção do pagamento. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital correrão por conta das dotações 

orçamentarias constantes do orçamento vigente em 2022: 

440 - 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente  

  

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

8.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades; A pena de advertência poderá 

ser cumulada com a pena de multa; 

8.1.2. Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos seguintes casos: 

a) quando os materiais não forem de acordo com as especificações do Contrato; 

b) quando se negar a corrigir deficiências dos materiais solicitadas pela CONTRATANTE; 

c) pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado; 

d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

8.1.3. Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, limitada ao 

máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na solução de um problema; 

8.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 2 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta 

cometida; 

8.1.5. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de falta grave; 

8.1.6. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE 

a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta cometida” e “falta grave”, sem 

prejuízo do que estipulam os arts. 87 e 88 e incisos da Lei 8.666/93; 

8.1.7. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida sanção 

administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 

importância à Secretaria de Finanças; 

8.1.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
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8.1.9. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte do 

CONTRATANTE na observância de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das 

obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso de força maior devidamente comprovado; 

8.1.10. Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em lei. 

 

9. DA RESCISÃO: 

O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

9.1. Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, o valor das peças 

a data da ordem de paralisação do fornecimento das peças, excluído o montante das multas a pagar; 

9.2. Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, apresentados os 

motivos determinantes da rescisão; 

9.3. Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 

CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas; 

9.4. Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, apresentados os 

motivos determinantes da rescisão; 

9.5. Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da Lei de licitações 

em tudo que diz respeito à rescisão  do presente Contrato. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

10.1. Aplicar-se-ão, com relação à execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente 

Contrato, no que couberem, as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 

 

11. DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

11.1. O presente Contrato resulta do Processo Licitatório nº 153/2022, modalidade Edital de Pregão 

Eletrônico n° 03/2022, de 18/07/2022. 

 

12. DO FORO: 

12.1. As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir 

quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  E, 

por se acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em três (3) vias de igual teor e forma, 

juntamente com duas testemunhas. 

 

                                                                                                Chiapetta - RS,  de  de 2022. 
 

 

   EDER LUIS BOTH                                                 

    Prefeito Municipal                                                                          Representante Legal                

     CONTRATANTE                  CONTRATADO 

       

 

  

SAMIR ANTONIO FRANÇA                                                   CLEOMARA BERTASO 

        Assessor Jurídico                                                                    Sec. Municipal de Saúde                                                           
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                                      FISCAL DE CONTRATO 

 

                                                   Testemunhas: 

NOME:____________________                        NOME:______________________ 

CPF:______________________                        CPF:________________________ 

 


