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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO Nº 19/2020 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

 

O Município de São Simão – GO, através do Departamento de Licitação com endereço na  

Sede da Prefeitura Municipal de São Simão/GO – Praça Cívica, nº. 01, Centro, na cidade de São 

Simão/GO, através da Pregoeira e equipe de apoio designados pelo Decreto nº 001/2019 de 02 de 

Janeiro de 2019, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Municipal nº.606 de 17 de Fevereiro de 

2006, Decreto 452 de 02 de Junho de 2008, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei 

Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, 

que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 

10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, Tornar público, para conhecimento dos 

interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento menor preço por item. 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 26/05/2020 às 07:30 (oito horas e trinta minutos). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 26/05/2020 às 07:31 (nove horas e cinco minutos). 

FIM DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 26/05/2020 as 7:59 (sete horas e cinquenta e nove minutos) 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 26/05/2020 às 8:00 (nove horas e trinta minutos). 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br  

  

1. DO OBJETO: 

1.1. Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

2.1 O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 

Lei Municipal nº.606 de 17 de Fevereiro de 2006, Decreto 452 de 02 de Junho de 2008, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 

2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a 

Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a 

usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto 

desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 

deste Edital e seus Anexos;  

4.1.1 Em relação aos itens 01 e 07, poderão participar todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da presente contratação, que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste edital. 

4.1.2 Os demais itens são destinados EXCLUSIVAMENTE as empresas definidas como 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, de acordo com a Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 

2014;  

4.1.3 Na hipótese de não haver microempresas e empresas de pequeno porte interessadas em 

participar desses itens, o Município poderá aceitar a participação de qualquer pessoa jurídica que 

satisfaça as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

4.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas 

e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no 

sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 

4.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do 

ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como 

a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

4.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste 

PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do 

certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive 

quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site 

https://licitanet.com.br/; 

4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 

meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 

a)    O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que 

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

a.1 – Para todas  as empresas com exceção das MEI’s. 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 132,20 R$ 195,20 R$ 276,20 R$ 399,50 

a.2 – Para  as MEI’s. 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30 

 

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02. 

4.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de São Simão, em nenhuma hipótese 

responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem 

efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão; 

4.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 

início da sessão pública via internet; 

4.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

https://licitanet.com.br;/
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intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 

4.6.5 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.6.6 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

Sistema, ou do Município de São Simão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

4.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

4.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos 

casos a seguir: 

4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; empresas que 

estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação 

judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique 

que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos 

termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

4.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

Município; 

4.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão 

que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das 

condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

4.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da 

Prefeitura Municipal de São Simão – GO; 

4.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa 

do licitante. 

4.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados 

no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

4.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados 

em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 

4.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

 
1 NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, 
profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a 
vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.  

https://licitanet.com.br;/
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cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital; 

4.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 

dos itens constantes da proposta de preços; 

4.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

4.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pela Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 

 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a 

“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA 

(CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de 

Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente,  a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das 

propostas. 

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA 

pela Pregoeira; 

5.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos 

em sessão pública; 

5.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

5.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o 

compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 

licitação; 

5.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006; 

5.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/)
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apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta; 

5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances; 

5.11 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante; 

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens; 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES: 

7.1 No horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as 

propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital; 

7.2 A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam 

em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
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inexequível, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 

DESCLASSIFICARÁ; 

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, 

caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pela Pregoeira;  

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está 

definido no Termo de Referência; 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E 

TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com 

o exigido, a Pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, 

e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a 

licitante permaneça inerte; 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação 

do detentor do lance; 

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o proponente 

sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser 

https://licitanet.com.br/,
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confirmado ou reformulado pelo proponente; 

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  

7.20 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

7.21 A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados;  

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação no site https://licitanet.com.br/; 

7.23 Incumbirá 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; 

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, 

será efetivada a verificação automática, onde: 

7.26 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 

7.26.1 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.26.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.26.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.26.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.26.5 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame; 

7.27 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.28 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

https://licitanet.com.br/
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sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1 Produzidos no País; 

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação; 

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo 

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

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. A 

Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições 

do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimo s, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

8.6 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 
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do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira; 

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta; 

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.6.4 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade; 

8.6.5 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 

8.6.6 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros; 

9.1.5 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
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condição de participação; 

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital; 

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos; 

9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

9.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, 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. 

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 

DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

9.2.1 Ato Constitutivo; 

9.2.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

9.2.1.2 Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente 

registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando 

de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

9.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, ou; 

9.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 

9.2.1.5 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

9.2.1.6 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

 
2 NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas 

alterações posteriores ainda não consolidadas. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, 

ou; 

9.2.2 Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias 

antes da data do recebimento dos envelopes; 

9.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

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

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

9.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os 

Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

9.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

9.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

9.2.8 Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no 

máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

9.2.9 Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão 

máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

9.2.10 DECLARAÇÕES: 

9.2.10.1 Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 

inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha 

poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 

9.2.10.2 Declaração do Anexo IV – Conforme modelo de declaração de enquadramento de 

microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso; 

9.2.10.3 Declaração do Anexo VI - Conforme modelo de declaração de Atendimento pleno a todos os 

requisitos de habilitação; 

9.2.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.2.11.1 Comprovação, através de atestado ou declaração de capacidade técnica emitido por empresa 
pública ou privada comprovando que a licitante participante já forneceu objeto semelhante ao licitado; 

 
9.2.11.2 Indicação do número do registro do produto ofertado no Ministério da Saúde, ou de Isenção de 

Registro do Produto na ANVISA, quando for o caso conforme previsto na Lei 6.360/76, regulamentada 

pelo Decreto nº 79.094/77. 

 
9.3 O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.1) deverá possuir ramo de 

atividade compatível ao objeto licitado; 



 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 

 

 
9.4 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados 

apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 

respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.G.O(Ministério Público de Goiás), para 

apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 

9.5 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

9.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.7 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação; 

9.8 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) 

dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e 

aceita pela Pregoeira e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 

2014; 

9.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

9.10  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 

9.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 

9.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação 

do licitante nos remanescentes; 

9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor; 

9.15 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 

emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão 

deste Pregão; 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 
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10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal; 

10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

10.1.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

10.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 

10.1.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

10.1.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos; 

10.1.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação; 

10.1.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante; 

 

11 DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema; 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá aa Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

11.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 
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12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;  

12.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta; 

12.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados; 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14 DO CONTRATO 

14.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato; 

14.2 Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua 

assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2020; 

14.3 Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após a entrega do 

item licitado, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a 

apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

São Simão, mediante depósito bancário em nome da proponente; 

14.4 Da Entrega dos Itens: O Item deverá ser entregue em até 30 (Trinta) dias após a Assinatura do 

Contrato e Emissão da Autorização do Fornecimento. O item deverá ser entregue no Almoxarifado 

Central, no Endereço: Rua 52 Qd. 02 Lt. 01 Vila Bela; 

14.5 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

14.6 Alternativamente à convocação para comparecer perante à Departamento de Contratos, situada 

na Prefeitura Municipal de São Simão/GO – Praça Cívica, nº. 01, Centro, na cidade de São Simão/GO, 

para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, 

mediante solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 

14.7 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
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consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato; 

14.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato; 

 

15 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

15.1 O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 

Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

16 DA ENTREGA DOS ITENS 

16.1 Os Itens deverão ser entregues em até 30(Trinta) dias após a Assinatura do Contrato e Emissão 

da Autorização do Fornecimento. 

16.2 Local de entrega: O item deverá ser entregue no Almoxarifado Central, no Endereço: Rua 52 Qd. 

02 Lt. 01 - Vila Bela – São Simão – GO. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

17.1 DA CONTRATADA: 

17.1.1 Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos 

determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição. 

 

17.2 DA CONTRATANTE: 

17.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta; 

17.2.2 Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências contidas no 

edital e anexos. 

 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

São Simão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de 

até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

18.1.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

18.1.1.2 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

18.1.1.3 Não mantiver a proposta; 

18.1.1.4 Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

18.1.1.5 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 
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18.3 À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo 

instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência;  

b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual;  

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO. Se os valores dos pagamentos devidos não 

forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção;  

e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa;  

f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e  

g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada; 

h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital; 

19.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/; 

19.3 Caberá aa Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação; 

19.4  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

http://www.licitanet.com.br/
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19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados aa 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema; 

19.6 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos; 

19.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame; 

19.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação; 

19.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

FICHA: 2  FONTE: 01-0021- Transf. Convênio União/Saúde 

DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122.1028 1.0027.4.4.90.52.00.00 – Obras, Instal. Equip. P/Saúde em Geral 

- Equipamentos e Material Permanente. 

20.2  

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

21.2 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 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira; 

21.3  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF; 

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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; 

21.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na 

Prefeitura Municipal de São Simão; 
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21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público; 

21.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 

https://saosimao.go.gov.br/tp/licitacao/, e www.licitanet.com.br,  e também poderão ser lidos ou obtidas 

cópias no setor de Licitações, situado na Sede da Prefeitura Municipal de São Simão/GO – Praça 

Cívica, nº. 01, Centro, na cidade de São Simão/GO, CEP: 75.890-000, nos dias úteis, no horário das 

07:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;  

21.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis; 

21.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

21.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, 

a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

21.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, 

de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido; 

21.15 A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 

destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

21.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante; 

21.17 As decisões da Pregoeira serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: 

https://saosimao.go.gov.br/tp/licitacao/; 

21.18 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria;  

21.19 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 

São Simão revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes; 

21.20 Para atender a seus interesses, o Município de São Simão poderá alterar quantitativos, sem 

que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º 

do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 

21.21 O Município de São Simão poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 

https://saosimao.go.gov.br/tp/licitacao/
http://www.licitanet.com.br/
https://saosimao.go.gov.br/tp/licitacao/
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prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

21.22 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 

o da Comarca de São Simão - GO; 

21.23 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.23.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

21.23.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.23.3 ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal); 

21.23.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas; 

21.23.5 Anexo V – Minuta de Contrato; 

21.23.6 Anexo VI – Declaração Referente à Habilitação. 

 

São Simão - GO, 13 de maio de 2020.  

 

 

  

Glenea de Brito Costa 
Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010 número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

 

1.  O fornecimento do bem deverá ser conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste anexo, bem como as demais condições estabelecidas no edital. 

Item  Cód Un  Qtd.  Descrição Valor Unit. Valor Total 

01  33875 un 01  

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR 

MULTIPARÂMETROS. Sensor de fluxo único 

para pacientes adultos a neonatos: com 

possibilidade do uso de sensor de fluxo 

autociavável. Válvula para controle de fluxo e 

pressão e fluxo inadequados. Rotâmetro 

composto por fluxômetro com escalas para alto 

e baixo fluxo de pelo menos oxigênio(02) e 

óxido nitroso (N20),podendo ser uma única 

para ar comprimido ou com monitoração digital 

com entrada para oxigênio (02), ar comprimido 

e óxido nitroso (N20). Sistema de segurança 

para interromper automaticamente o fluxo de 

N20, na ausência de 02: vaporizador do tipo 

calibrado de engate rápido, permitir 

acoplamento de 02 vaporizadores e com 

sistema de segurança para o agente 

selecionado (se ofertado sistema que permite o 

acompanhamento para 01 vaporizador, deverá 

ser entregue suporte para acopiar o segundo 

vaporizador ).Sistema de circuito paciente de 

rápida montagem e desmontagem pelo 

operador e possível de esterilização: Traquéias 

,válvulas ,circuitos respiratórios ,cansister e 

  



 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 

 

 
sistema de entrega de volume ,autociaváveis : 

Canister  para armazenagem de cal sodada: 

Possibilidade de sistema de exaustão de gases 

: Válvula APL graduada : Ventilador eletrônico 

microprocessado, com display LCD com tela 

colorida .Modos ventilatórios mínimos 

:Ventilação com respiração espontânea sem 

resistência do ventilador : Ventilação controlada 

a volume e ciclada a tempo ( VCV): Ventilação 

controlada a pressão eciclada a tempo ( PCV): 

Ventilação mandatória intermitente 

sincronizada ( SIMV).Controles ventilatórios 

mínimos : volume corrente: Pressão : 

Frequência respiratória I: E: Pausa inspiratória : 

Peep. Alarme de alta e baixa pressão de vias 

aéreas :Apnéia :Volume minuto alto e baixo : 

Alto e baixo Fio2: Falha de energiaelétrica. 

Monitoração numérica de pressão de pico 

média peep e gráfica da pressão das vias 

aéreas : Monitoração respiratória ,volume 

corrente ,volume minuto e fração inspiratória 

.Alimentação elétrica bivolt automática e bateria 

interna com autonomia de pelo menos 30 

minutos. Deverá acompanhar o equipamento, 

no mínimo:02 circuito para pacientes ,sendo 01 

tamanho adulto e 01 tamanho infantil, 

autociavável .01 balão para ventilação manual 

adulto:01 balão para ventilação 

manualinfantil.01 vaporizador calibrado de 

sevoflurano : 04 sensores de fluxo :03 

mangueiras de no mínimo 5 metros, sendo uma 

para oxigênio ,uma para óxido nitroso e uma 

para ar comprimido e demais acessórios 

necessários para o perfeito funcionamento do 

funcionamento de equipamento .Monitor 

Multiparâmetro para uso em pacientes 

neonatais ,pediátricos e adultos .Pré -

configurado com no mínimo monitorização de 

ECG, Respiração ,saturação de 02, pressão 

não-invasiva ,temperatura ,capnografia e 

pressão invasiva. Monitor com display colorido 
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LCD de no mínimo 10 polegadas Deverá 

monitorar C02,NO2 e gases anestésicos 

diretamente no monitor ou em módulo a parte 

Deverá acompanhar todos os acessórios 

mínimos e demais para o perfeito 

funcionamento do equipamento .Deve possuir 

bateria interna com autonomia de pelo 

menos30 minutos .Alimentação elétrica a ser 

definida pela entidade solicitante Com 

capacidade de 220 V 

02 33860 un 01 

APARELHO DE RAIO-X MOVEL 

DESCRIÇÃO: 

Aparelho de raios-x portátil; com gerador de 

raios-x de alta frequência com controle micro 

processado; programa anatômico de órgãos 

por região; detecção de falhas com indicação 

no painel de controle; potência do gerador 

mínima de 32 kw; gerador com exposição por 

descarga capacitiva; deve possibilitar conexão 

a tomada simples de parede de três pinos; 

cabo de alimentação de comprimento mínimo 

de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo 

de 5 m. PAINEL DE CONTROLE COM: Ajustes 

de kv para variações de 5 até 125 kv  ; tempo 

mínimo de exposição de 0,001 A 10 

SEGUNDOS; faixa de mas de 0,1 a 320 mas 

no mínimo; Faixa para corrente de 50 a 500 mA 

, seleção em 18 passos ou mais para mas; 

estabilização automática de tensão de rede; 

indicação digital de, no mínimo, kve mas; ajuste 

dos parâmetros radiológicos em painel com 

teclado protegido contra líquidos; chave liga e 

desliga; proteção térmica do tubo de raios-x 

interligada ao sistema de disparo, incluindo 

filamento e anodo giratório; estativa giratória 

com braço articulado telescópico COM GIRO 

90º/90º total 180º, integrada ao conjunto sobre 

rodízios; tubo de raios x de anodo giratório para 

mínimo de125kv, com foco fino 0,3 e foco 

grosso igual a 0,8mm ou maior; colimador 

manual luminoso de lâminas planas para corte 
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em profundidade, com circuito temporizador 

para lâmpada em LED de no mínimo 160 LUX. 

ALIMENTAÇÃO: Monofásica 220v - 60hz 

ACESSÓRIOS: Gaveta porta chassis; deve 

acompanhar todas as conexões e demais 

acessórios necessários para o perfeito 

funcionamento do sistema. CERTIFICADOS: 

Certificado de boas práticas de fabricação e/ou 

armazenamento e distribuição de produtos para 

a saúde emitido pela Anvisa; certificados de 

conformidade com as normas brasileiras 

desegurança elétrica. EMBALAGEM COM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  

03 19031 un 02 

ARMÁRIO DE AÇO 04 GAVETAS C/ CHAVE 

,Com 04 gavetas para pastas suspensas 

Porta etiqueta estampado. Puxadores plásticos 

cromados 

Fechadura Papaiz com dispositivo que trava 

simultaneamente todas as gavetas Sapatas 

plásticas niveladoras 

Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm 

larg. x 430 mm prof. 

Dimensões: 1.335 mmalt. x 460 mm larg. x 550 

mm prof. 26,70Kg 

Espessura da cha a: 0,45mm 

  

04 32660 un 01 

BALANÇA ANTROPOMETRICA 

INFANTIL,MODO DE OPERAÇÃO / 

CAPACIDADE= GIGITAL/ ATÉ 16KG 

DIMENSÕES DA CONCHA= MINIMO 540X290 

  

05 32673 un 01 

BERÇO AQUECIDO 

Equipamento com sistema de aquecimento por 

calor irradiante porelemento aquecedor 

revestido de quartzo localizado na parte 

superior do berço com calha protetora e com 

aletas direcionadoras que propiciam calor 

homogêneo em toda a área do colchão. 

Possuir giro bilateral no plano horizontal para 

posicionamento do aparelho de Raios X. 

Possuir bandeja para alojamento do filme 

radiográfico. Possuir sistema de proteção 

térmica através de dispositivo de detecção 
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eletrônica para sobrecarga no elemento 

aquecedor. Leito do recém-nascido 

construídoem material plástico 

radiotransparente com possibilidade de ajuste 

de inclinaçãoem trendelemburg e poclive. 

Colchão de espuma de densidade adequada 

ao leito dopaciente coberto com capa em PVC 

removível. Estrutura em aço pintado em tinta 

epóxi com rodízios com freios e para-choques 

frontal e traseiro. Painel de controle integrado 

com indicações gráficas e numéricas com 

acabamento liso que evita apenetração de 

líquidos e com teclas tipo toque suave. Display 

alfanumérico de cristal líquido de alta resolução 

com iluminação de fundo para indicação de 

temperatura e potência desejada, relógio apgar 

e alarmes. Memória para retenção dos valores 

programados. Sistema de controle 

microprocessado, com modo de operação 

servo controlado através de sensor ligado ao 

recém-nascido e manual. Relógio apagar 

incorporado. Alarmes audiovisuais 

intermitentes para visualização à 

distânciaindicando pelo menos: falta de 

energia, falta e desalojamento do sensor no 

paciente; baixa e alta temperatura do paciente, 

alta temperatura do elemento aquecedor com 

desligamento automático; permite indicações 

simultâneas de temperatura dapele, da 

temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, 

da temperatura ambiente, do nível de potência 

de aquecimento em uso e dados do paciente; 

deverá acompanhar o equipamento, no 

mínimo: prateleira sob o leito para guarda de 

materiais, duas prateleiras giratórias para 

monitores que suporte a carga de pelo menos 

10 kg, suporte flexível para posicionar circuitos 

de ventiladores, haste para bombade infusão e 

suporte de soro. Alimentação elétrica bivolt 

(110/220V) ou 220V. Nobreak 

06 18809 un 01 BIOMBO C/ 03 FACES HOSPITALAR C/ PÉS   
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E RODÍZIOS 

07 30135 un 05 

BOMBA DE INFUSÃO 

Equipo universal. Display: tela de LCD para 

ajustes e configurações; painel de LEDs para 

registro de volume infundido; LEDs indicadores 

de funcionamento. Bomba: Compatível com 

equipos padrão de qualquer marca; possui 

alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste 

de volume de infusão pré-definido; Modos de 

trabalho ml/h e gotas/min; no mínimo 03 níveis 

de indicação de oclusão no sistema; Função 

purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão 

ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da 

última infusão; funcionamento por no mínimo 

de 4 horasem bateria. Alarmes: indicações 

sonoras (bip e voz); início da infusão; 

términoda infusão; infusão da quantidade 

limitada encerrada; oclusão; detecção de 

bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; 

configuração incorreta; velocidade deinfusão 

anormal; sensor de gotas desconectado; 

alimentação externa desconectada;bateria 

fraca. Especificações: volume de infusão de 

aproximadamente 1ml a 9.999ml; taxa de 

infusão (aprox.) modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h 

(incremento de 1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 

266 gotas/min (incremento de 1 gota/min), 

taxas de bolus/purgar: 100 a 1.200 ml/h 

(incremento de 100 ml/h), taxa de KVO: 1 a 5 

ml/h (incremento de 1 ml/h); oclusão (aprox.): 

alta (800 MMHG), média (500 MMHG), baixa 

(300MMHG). Bateria e alimentação: bateria 

interna recarregável com capacidade de no 

mínimo 04 horas de funcionamento sem 

necessidade de recarga. Alimentação ac 100-

240v - 50/60hz, automático. Acessórios que 

acompanham o equipamento: 01 cabo de força, 

01 bateria interna, 01 sensor de gotas, 01 

manual de instruções e certificado de garantia. 

  

08 32723 un 01 
CADEIRA DE RODAS ADULTO 

Confeccionada em aço carbono com pintura 
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epóxi na corpreta, apresentando apoio para 

braços removíveis, apoio para pés removíveis, 

estofamento e encosto em nylon ou courvin na 

cor preta, dobrável, com freios bilaterais, 

pedais em polietileno, rodas traseiras aro 24", 

pneus maciços e infláveis,com rodas dianteiras 

aro 6" giratórias. Suportar peso Máximo de 

100kg. 

09 32725 un 01 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 

Confeccionada em aço carbono com pintura 

epóxi na cor preta, apresentando apoio para 

braços removíveis, apoio para pés 

removíveis,estofamento e encosto em nylon ou 

courvin na cor preta, dobrável, com freios 

bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras 

aro 24", pneus maciços e infláveis, com rodas 

dianteiras aro 8" giratórias. Suportar peso 

Máximo de 160kg 

  

10 11376 un 01 

CADEIRA FIXA ENCONSTO E ACENTO DE 

POLIPROPILENO E BASE DE FERRO SEM 

BRAÇO 

  

11 32730 un 01 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 

MECANICA 

Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica: 

aplicação Adulto, material de confecção 

estrutura em chapa:aço/ferro pintado, 

acionamento por manivelas:03, 

cabeceiras/Peseira: Poliuretano/similar,Grades 

laterais:Aço inoxidável, Rodízios:Possui, 

colchão hospitalar: Mínimo D 28. 

  

12 27543 un 02 

CARRO DE EMERGENCIA- É CONSTRUÍDO 

EM CHAPA METÁLICA, COM TRATAMENTO 

ANTIFERRUGEME PINTURA 

ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA. POSSUI 04 

RODÍZIOS DE MOVIMENTO DE 360 GRAUS 

E FREIO EM 02 RODAS, GARANTINDO 

MOBILIDADE E PRATICIDADE. SEU 

GAVETEIRO É COMPOSTO DE 03 GAVETAS, 

SENDO UMA COM 18 DIVISÕES PARA 

GUARDAR MEDICAMENTOS E DUASPARA 

INSTRUMENTOS. UM COMPARTIMENTO 

  



 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 

 

 
FECHADO COM TAMPA BASCULANTE PARA 

USO GERAL.TAMPO SUPERIOR EM 

MATERIAL SINTÉTICO DIVIDIDO EM DOIS 

MÓDULOS. BANDEJA COM GIROLIVRE DE 

360 GRAUS PARA ACOMODAÇÃO DE 

DESFIBRILADOR/MONITOR OU 

CARDIOVERSOR. O CARRO DE 

EMERGÊNCIA É UM ARMÁRIO QUE 

CONTÉM OS EQUIPAMENTOS USADOS 

POR MÉDICOS EENFERMEIROS QUANDO 

ACONTECE UMA PARADA CARDÍACA. ESTA 

É UMA SITUAÇÃO QUE 

EXIGEPROCEDIMENTOS DE SOCORRO 

IMEDIATO. CABO DE FORÇA TRIPOLAR DE 

2,00 METROS; 4 TOMADAS (2P+T) DE 

DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS; PROTEÇÃO DE 

BORRACHA EMTODO O PERÍMETRO 

CONTRA IMPACTOS;SUPORTE PARA SORO 

COM ALTURA AJUSTÁVEL; TÁBUA PARA 

MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO, 

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; 

TRAVA PARAGAVETAS /BASCULANTE. 

DIMENSÕES: 520 MM LARGURA, 1095 MM 

ALTURA, 725 MM COMPRIMENTO; PESO: 63 

KG; SEM BATERIA; PRODUTO DE 

REFERÊNCIA ECAFIX OU PRODUTO 

SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. 

13 32679 un 01 

CARRO MACA AVANÇADO-ELEVAÇÃO 

HIDRAULICA, COM SUPORTE DE SORO, 

ACESSORIO COLCHONETE CAPACIDADE 

ATÉ 180KG,LEITO AÇO 

INOXIDAVEL,ESTRUTURA AÇO 

  

14 32727 un 01 

CARRO MACA SIMPLES-COM SUPORTE DE 

SORO/COLCHONETE COM GRADES 

LATERAIS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

INOXIDAVEL 

  

15 27112 un 02 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 

(DEA) 

"  Operação com apenas um botão. 

"  Inteligência artificial: diagnóstico acurado das 
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condições do paciente, indicandoou não a 

aplicação do choque e impedindo o uso 

acidental. 

"  Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga 

plena, bateria em boas condições). 

"  Orientação por voz e por indicadores 

luminosos. 

"  Utilização horizontal ou vertical. 

"  Gravação de eventos para posterior análise. 

"  Conexão com PC via USB. 

"  Choque Bifásico. 

"  Auto-diagnóstico de funções e bateria. 

"  Software de conexão, download e 

gerenciamento de dados via PC. 

"  Acesso fácil às pás para uso e reposição.  

"  Operação com apenas um botão. 

"  Inteligência artificial: diagnóstico acurado das 

condições do paciente, indicando ou não a 

aplicação do choque e impedindo o uso 

acidental. 

"  Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga 

plena, bateria em boas condições). 

"  Orientação por voz e por indicadores 

luminosos. 

"  Utilização horizontal ou vertical. 

"  Gravação de eventos para posterior análise. 

"  Conexão com PC via USB. 

"  Choque Bifásico. 

"  Auto-diagnóstico de funções e bateria. 

"  Software de conexão, download e 

gerenciamento de dados via PC. 

"  Acesso fácil às pás para uso e reposição.  

16 29913 un 02 

DETECTOR FETAL  

- Modelo portátil. Gabinete em ABS; 

- Botão liga ou desliga frontal, botãoregulagem 

de intensidade do volume lateral; 

- Desligamento automático após 1 minuto sem 

uso; 

- Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir 

da10ª semana; 

- Alta sensibilidade para ausculta coletiva; 
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- Saída para fone deouvido ou gravador de 

som; 

- Ciclagem de 6.000 a 60.000; 

- Frequência de 2,0 a2,25 MHz; 

- Display com contador numérico digital; 

- Faixa de medida do BCF de 60 a 210bpm; 

- Alojamento para transdutor na lateral do 

aparelho 

- Compartimento paraa bateria localizado na 

traseira. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina 

recarregável; 

- Carregador para bateria utiliza rede elétrica 

(110 v) ou (220 v); 

- Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh 

recarregável 

- Acompanha frascode gel para contato, fone 

de ouvido biauricular para ausculta individual, 

alçabolsa transporte; 

- Peso líquido: 260g; 

17 32726 un 01 

LARINGOSCOPIO INFANTIL-ILUMINAÇÃO 

INTERNA FIBRA OPTICA/ HALOGENA-

XENON COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS 

  

18 32722 un 05 

MESA PARA REFEIÇÃO- MATERIAL DE 

CONFECÇÃO- AÇO/FERRO PINTADO 

TAMPO  MADEIRA /MDP /MDF / SIMILAR 

REGULAGEM DE ALTURA MANIPULO PÉS/ 4 

PES COM RODIZIOS 

  

19 29221 un 02 

MONITOR MULTIPARAMÊTRICO COM 

CAPNOGRAFIA  PARÂMETROS: ETCO2/ECG 

/ RESP / SPO2 /TEMP / PRESSÃO NÃO 

INVASIVA. MONITOR DE LCD 12” 

POLEGADAS TFT. 9 LINHAS DE ONDA-12 

HORAS DE LINHAS DE ONDA PASSADAS. 

ALARME SONORO, LUMINOSO. BATERIA 

INTERNA.COM CAPNOGRAFIA SISTEMA 

SIDESTREAM. DADOS TÉCNICOS: ECG: - 

DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. 

 AUMENTO: X0.25 / X0.50 / X1 / X2.  FAIXA 

DE BPM: 15 – 350.VELOCIDADES: 12.5MM/S 

, 25MM/S , 50MM/S SPO2. FAIXA DE 

MENSURAÇÃO: 0-100%. FAIXA DE PULSO: 
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20-250 BPM. ACURÁCIA: 2% (70-100%). 

RESP: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 -

150RESP/MIN. ACURÁCIA: + - 2% TEMP: 

 FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 50ºC. 

ACURÁCIA:+ - 0.1ºC PANI. MODO DE 

TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / 

CONTÍNUA. UNIDADES: MMHG/ KPA. 

ACURÁCIA: + - 5MMHG. INCLUSO: 1 CABO 

TERMÔMETRO. 1 SENSOR SPO2. 1 CABO 

ENERGIA. 1 MANUAL. 1 CABO PARA 

PRESSÃO NÃO INVASIVA COM 3 

MANGUITOS NEONATAL, PEDIATRICO E 

ADULTO. CABOS PARA CAPNOGRAFIA. 

20 30136 un 02 

MONITOR MULTIPARAMETROS 

ESPECIFICAÇÕES: 

- TAMANHO DA TELA: 10 A 12" 

- POSSUIRELETROCARDIOGRAMA (ECG) 

- POSSUIR OXIMETRIA (SPO2) 

- POSSUIR PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) 

- POSSUIR RESPIRAÇÃO 

- POSSUIR TEMPERATURA 

- MONITOR MODELO LCD 

  

21 30167 un 02 

OXÍMETRO DE PULSO- COM VARIADOS 

TIPOS DESENSORES, 6 TIPOS DE 

ALARMES, BATERIAS RECARREGÁVEIS 

AUTOMATICAMENTE, OPERA EMREDE 

ELÉTRICA DE 90 A 250 VAC. POSSUI 

ALÇADE TRANSPORTE E FIXAÇÃO RÁPIDA 

EM EMERGÊNCIAS. SPO2. TECNOLOGIA 

DSP. TÉCNICAS DE 

ESPECTROFOTOMETRIA. FAIXA DE 

MEDIDA: 0 A 100%. PRECISÃO: 50 A69% 

±3% 70 A 100%±2%. DISPLAY E 

INDICADORES:  CONTROLE DIGITAL DO 

BRILHO. DISPLAY DE LED BARGRAPH, COM 

ESCALA LOGORÍTMICA INDICANDO A 

QUALIDADE DO SINAL. INDICAÇÃO DE 

BATERIA FRACA. INDICAÇÃO LIGADO, 

BATERIA CARREGANDO, BATERIA COM 

CARGA, LIGADO À REDE ELÉTRICA. 

PULSO: BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS. FAIXA DE 
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2.  DO OBJETO 

2.1  Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de Emenda 

Parlamentar número 28340010/37210010 número Da Proposta: 11078.437000/1180-01. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros documentos com 

informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do (s) objeto (s). 

3.1.1. Os produtos ofertados deverão ter garantia mínima de 12 meses. 

MEDIDAS: 30 A 254 BPM . PRECISÃO:30 A 

254 BPM - ± 2%. 3 TIPOS DE SOM, BIPDE 

PULSO, ALARMES E SEM SENSOR. 

CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTES 

PARA ALARMES EBIP DE PULSO. SOM:  3 

TIPOS DE SOM, BIPDE PULSO, ALARMES E 

SEM SENSOR. CONTROLEDIGITAL E 

CONTROLE INDEPENDENTES PARA 

ALARMES E BIP DE PULSO. ALARMES: 

INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS DE 

TONS. INDICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE 

LEDS.  INDICAÇÃO SEM SENSOR, LIMITES 

DE MÁXIMOS E MÍNIMOS. OXIMETRIA: 30 A 

100% - PASSO DE 1%. PULSO:30 A 254 BPM 

- PASSO DE 5 BPM. ALIMENTAÇÃO: REDE 

ELÉTRICA -110 A 220VAC - 50/60HZ 

AUTOMÁTICA.  BATERIA: NÍQUEL-CÁDMIO, 

12VDC, RECARGA INTERNA E 

AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 

HORA QUANDO TOTALMENTE 

CARREGADO. DESLIGAMENTO 

AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO 

DE CARGA DA BATERIA. TEMPO DE 

RECARGA: 10 HORAS QUANDO 

TOTALMENTE DESCARREGADA. 

ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE DEDO 

ADULTO REUTILIZÁVEL (2,70 CM).1 CABO 

DE FORÇA DE 2 PINOS (2,5M). 1 MANUALDO 

USUÁRIO. DIMENSÕES: ALTURA: 8,5 CM. 

LARGURA:17,8 CM. PROFUNDIDADE:14,1 

CM. 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$                       
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4. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 A aquisição em referência visa promover o atendimento a pacientes desta Municipalidade, que 

utilizam dos serviços públicas da área da saúde, como fator da cidadania e melhoria da qualidade de 

vida destes usuários; 

 4.2 A continuidade destes serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, 

tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos à população 

em geral.  

4.3 O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 

trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio 

da modalidade Pregão. 

4.4 O objeto desse termo de referência também visa contemplar e cumprir com compromisso firmado 

entre o Município de São Simão, e o Ministério da Saúde conforme proposta de aquisição de 

equipamento / material permanente, com Recurso de Emenda Parlamentar número 

28340010/37210010 número Da Proposta: 11078.437000/1180. 

 

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1 A Entrega será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do Município. O item deverá ser 

entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura, Situado na Rua 52 Qd. 02 Lt. 01 Vila Bela. A entrega 

deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Município, que poderá entre 

outras informações, determinar outro local de entrega; 

5.2 Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 

Fiscalização do Município, pelo Fundo Municipal de Saúde e por este Edital; 

5.3 Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, pelo Ministério da 

Saúde e por este Edital, sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não 

atender às exigibilidades, será recusado, devolvido e o pagamento cancelado. 

 

6  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 São obrigações da Contratante: 

6.1.1  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
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dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: 

7.1.1  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia; 

7.1.2  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

7.1.5  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6  Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato; 

7.1.7  Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de 

suas responsabilidades contratuais; 

7.1.8  Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem do 

Município de São Simão; 

7.1.9  Acatar todas as orientações do Município de São Simão, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à 

ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

7.1.10  Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8  DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1 O Fundo Municipal de Saúde, através de servidores credenciados, serão os responsáveis 

diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação do item licitado. 

8.2  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.3  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.4 O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

9 DO PAGAMENTO 

9.4 O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após cada etapa do fornecimento dos itens 

licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação 

de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de São Simão, 

mediante depósito bancário em nome da proponente; 

9.5 Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado novo 

prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

 

10  DO REAJUSTE 

10.1  O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 

Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

11  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1  As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:   

FICHA: 2  FONTE: 01-0021- Transf. Convênio União/Saúde 

DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122.1028 1.0027.4.4.90.52.00.00 – Obras, Instal. Equip. P/Saúde em Geral 

- Equipamentos e Material Permanente. 

 

12 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1  O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.2  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

de R$ 0,50 (cinquenta centavos).  

  

 

 

 

 

Liciane Regina de Oliveira Nora  
Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de Emenda 

Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

  

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

   

1. Planilha da Proposta: 

Item  Un  Qtd.  Descrição 
Marca 

/Mod 

Fabricante  

Valor 

Unit.  

Valor 

Total  

01  un 01  

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR 

MULTIPARÂMETROS. Sensor de fluxo único para 

pacientes adultos a neonatos: com possibilidade 

do uso de sensor de fluxo autociavável. Válvula 

para controle de fluxo e pressão e fluxo 

inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro 

com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos 

oxigênio(02) e óxido nitroso (N20),podendo ser 
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uma única para ar comprimido ou com 

monitoração digital com entrada para oxigênio 

(02), ar comprimido e óxido nitroso (N20). Sistema 

de segurança para interromper automaticamente o 

fluxo de N20, na ausência de 02: vaporizador do 

tipo calibrado de engate rápido ,permitir 

acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema 

de segurança para o agente selecionado ( 

seofertado sistema que permite o 

acompanhamento para 01 vaporizador , deverá 

serentregue suporte para acopiar o segundo 

vaporizador ).Sistema de circuito pacientede rápida 

montagem e desmontagem pelo operador e 

possível de esterilização: Traquéias ,válvulas 

,circuitos respiratórios ,cansister e sistema de 

entrega de volume ,autociaváveis : Canister  para 

armazenagem de cal sodada: Possibilidade de 

sistema de exaustão de gases : Válvula APL 

graduada : Ventilador eletrônico microprocessado, 

com display LCD com tela colorida .Modos 

ventilatórios mínimos :Ventilação com respiração 

espontânea sem resistência do ventilador : 

Ventilaçãocontrolada a volume e ciclada a tempo ( 

VCV): Ventilação controlada a pressão eciclada a 

tempo ( PCV): Ventilação mandatória intermitente 

sincronizada ( SIMV).Controles ventilatórios 

mínimos : volume corrente: Pressão : Frequência 

respiratória I: E: Pausa inspiratória : Peep. Alarme 

de alta e baixa pressão de vias aéreas :Apnéia 

:Volume minuto alto e baixo : Alto e baixo Fio2: 

Falha de energiaelétrica.Monitoração numérica de 

pressão de pico média peep e gráfica da pressão 

das vias aéreas : Monitoração respiratória ,volume 

corrente ,volume minuto e fração inspiratória 

.Alimentação elétrica bivolt automática e bateria 

interna comautonomia de pelo menos 30 minutos 

.Deverá acompanhar o equipamento ,no 

mínimo:02 circuito para pacientes ,sendo 01 

tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autociavável 

.01 balão para ventilação manual adulto:01 balão 

para ventilação manualinfantil.01 vaporizador 
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calibrado de sevoflurano : 04 sensores de fluxo :03 

mangueiras deno mínimo 5 metros, sendo uma 

para oxigênio ,uma para óxido nitroso euma para 

arcomprimido e demais acessórios necessários 

para o perfeito funcionamento do funcionamento 

de equipamento .Monitor Multiparâmetro para uso 

em pacientes neonatais ,pediátricos e adultos .Pré 

-configurado com no mínimo monitorização de 

ECG, Respiração ,saturação de 02, pressão não-

invasiva ,temperatura ,capnografia e pressão 

invasiva. Monitor com display colorido LCD de no 

mínimo 10 polegadas Deverámonitorar C02,NO2 e 

gases anestésicos diretamente no monitor ou 

emmódulo a parte Deverá acompanhar todos os 

acessórios mínimos e demais para o perfeito 

funcionamento do equipamento .Deve possuir 

bateria interna com autonomia de pelo menos 30 

minutos .Alimentação elétrica a ser definida pela 

entidade solicitante Com capacidade de 220 V 

02 un 01 

APARELHO DE RAIO-X MOVEL 

DESCRIÇÃO: 

Aparelho de raios-x portátil; com geradorde raios-x 

de alta frequência com controle microprocessado; 

programa anatômico deórgãos por região; 

detecção de falhas com indicação no painel de 

controle; potência do gerador mínima de 32 kw; 

gerador com exposição por descarga 

capacitiva;deve possibilitar conexão a tomada 

simples de parede de três pinos; cabo de 

alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo 

disparador com alcance mínimo de 5 m.PAINEL 

DE CONTROLE COM: Ajustes de kv para 

variações de 5 até 125 kv  ; tempomínimo de 

exposição de 0,001 A 10 SEGUNDOS; faixa de 

mas de 0,1 a 320 mas no mínimo; Faixa para 

corrente de 50 a 500 mA , seleção em 18 passos 

ou mais para mas;estabilização automática de 

tensão de rede; indicação digital de, no mínimo, 

kve mas; ajuste dos parâmetros radiológicos em 

painel com teclado protegido contra líquidos; chave 

liga e desliga; proteção térmica do tubo de raios-x 
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interligada aosistema de disparo, incluindo 

filamento e anodo giratório; estativa giratória com 

braço articulado telescópico COM GIRO 90º/90º 

total 180º, integrada ao conjunto sobre rodízios; 

tubo de raios x de anodo giratório para mínimo 

de125kv, com foco fino 0,3 e foco grosso igual a 

0,8mm ou maior; colimador manual luminosode 

lâminas planas para corte em profundidade, com 

circuito temporizador para lâmpadaem LED de no 

mínimo 160 LUX. ALIMENTAÇÃO: Monofásica 

220v - 60hz ACESSÓRIOS: Gaveta porta chassis; 

deve acompanhar todas as conexões e demais 

acessórios necessários para o perfeito 

funcionamento do sistema. CERTIFICADOS: 

Certificado de boaspráticas de fabricação e/ou 

armazenamento e distribuição de produtos paraa 

saúde emitido pela Anvisa; certificados de 

conformidade com as normas brasileiras 

desegurança elétrica. 

03 un 02 

ARMÁRIO DE AÇO 04 GAVETAS C/ CHAVE, 

Com 04 gavetas para pastas suspensas 

Porta etiqueta estampado. Puxadores plásticos 

cromados 

Fechadura Papaiz com dispositivo que trava 

simultaneamente todas as gavetas Sapatas 

plásticas niveladoras 

Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. 

x 430 mm prof. 

Dimensões: 1.335 mmalt. x 460 mm larg. x 550 

mm prof. 26,70Kg 

Espessura da cha a: 0,45mm 

  

  

04 un 01 

BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL,MODO 

DE OPERAÇÃO / CAPACIDADE= GIGITAL/ ATÉ 

16KG DIMENSÕES DA CONCHA= MINIMO 

540X290 

  

  

05 un 01 

BERÇO AQUECIDO 

Equipamento com sistema de aquecimento por 

calor irradiante por elemento aquecedor revestido 

de quartzo localizado na parte superior do berço 

com calha protetora e com aletas direcionadoras 

que propiciam calor homogêneo em toda a área do 
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colchão. Possuir giro bilateral no plano horizontal 

para posicionamento do aparelho de Raios X. 

Possuir bandeja para alojamento do filme 

radiográfico. Possuir sistema de proteção térmica 

através de dispositivo de detecção eletrônica para 

sobrecarga no elemento aquecedor. Leito do 

recém-nascido construído em material plástico 

radiotransparente com possibilidade de ajuste de 

inclinação em trendelemburg e poclive. Colchão de 

espuma de densidade adequada ao leito do 

paciente coberto com capa em PVC removível. 

Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com 

rodízios com freios e para-choques frontal e 

traseiro. Painel de controle integrado com 

indicações gráficas e numéricas com acabamento 

liso que evita a penetração de líquidos e com 

teclas tipo toque suave. Display alfanumérico de 

cristal líquido de alta resolução com iluminação de 

fundo para indicação de temperatura e potência 

desejada, relógio apgar e alarmes. Memória para 

retenção dos valores programados. Sistema de 

controle microprocessado, com modo de operação 

servo controlado através de sensor ligado ao 

recém-nascido e manual. Relógio apagar 

incorporado. Alarmes audiovisuais intermitentes 

para visualização à distância indicando pelo 

menos: falta de energia, falta e desalojamento do 

sensor no paciente; baixa e alta temperatura do 

paciente, alta temperatura do elemento aquecedor 

com desligamento automático; permite indicações 

simultâneas de temperatura da pele, da 

temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da 

temperatura ambiente, do nível de potência de 

aquecimento em uso e dados do paciente; deverá 

acompanhar o equipamento, no mínimo: prateleira 

sob o leito para guarda de materiais, duas 

prateleiras giratórias para monitores que suporte a 

carga de pelo menos 10 kg, suporte flexível para 

posicionar circuitos de ventiladores, haste para 

bombade infusão e suporte de soro. Alimentação 

elétrica bivolt (110/220V) ou 220V. Nobreak 
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 06 un 01 
BIOMBO C/ 03 FACES HOSPITALAR C/ PÉS E 

RODÍZIOS 

  
  

07 un 05 

BOMBA DE INFUSÃO 

Equipo universal. Display: tela de LCD para ajustes 

e configurações; painel de LEDs para registro de 

volume infundido; LEDs indicadores de 

funcionamento. Bomba: Compatível com equipos 

padrão de qualquer marca; possui alarmes 

audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume 

de infusão pré-definido; Modos de trabalho ml/h e 

gotas/min; no mínimo 03 níveis de indicação de 

oclusão no sistema; Função purgar; KVO (manter 

veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; 

gravação automática da última infusão; 

funcionamento por no mínimo de 4 horasem 

bateria. Alarmes: indicações sonoras (bip e voz); 

início da infusão; términoda infusão; infusão da 

quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção 

de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; 

configuração incorreta; velocidade deinfusão 

anormal; sensor de gotas desconectado; 

alimentação externa desconectada;bateria fraca. 

Especificações: volume de infusão de 

aproximadamente 1ml a 9.999ml; taxa de infusão 

(aprox.) modo ml/h - 1 a 1.200 ml/h (incremento de 

1 ml/h) modo gotas/min - 1 a 266 gotas/min 

(incremento de 1 gota/min), taxas de bolus/purgar: 

100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h), taxa de 

KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h); oclusão 

(aprox.): alta (800 MMHG), média (500 MMHG), 

baixa (300MMHG). Bateria e alimentação: bateria 

interna recarregável com capacidade de nomínimo 

04 horas de funcionamento sem necessidade de 

recarga. Alimentação ac 100-240v - 50/60hz, 

automático. Acessórios que acompanham o 

equipamento: 01 cabo deforça, 01 bateria interna, 

01 sensor de gotas, 01 manual de instruções e 

certificado de garantia. 

  

  

08 un 01 

CADEIRA DE RODAS ADULTO 

Confeccionada em aço carbono com pintura epóxi 

na corpreta, apresentando apoio para braços 
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removíveis, apoio para pés removíveis, 

estofamento e encosto em nylon ou courvin na cor 

preta, dobrável, com freios bilaterais, pedais em 

polietileno, rodas traseiras aro 24", pneus maciços 

e infláveis,com rodas dianteiras aro 6" giratórias. 

Suportar peso Maximo de 100kg. 

09 un 01 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 

Confeccionada em aço carbono com pintura epóxi 

na cor preta, apresentando apoio para braços 

removíveis, apoio para pés 

removíveis,estofamento e encosto em nylon ou 

courvin na cor preta, dobrável, com freios 

bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras 

aro 24", pneus maciços e infláveis, com rodas 

dianteiras aro 8" giratórias. Suportar peso Maximo 

de 160kg 

  

  

10 un 01 

CADEIRA FIXA ENCONSTO E ACENTO DE 

POLIPROPILENO E BASE DE FERRO SEM 

BRAÇO 

  

  

11 un 01 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA 

Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica: aplicação 

Adulto, material de confecção estrutura em 

chapa:aço/ferro pintado, acionamento por 

manivelas:03, cabeceiras/Peseira: 

Poliuretano/similar,Grades laterais:Aço inoxidável, 

Rodízios:Possui, colchão hospitalar:Mínimo D 28. 

  

  

12 un 02 

CARRO DE EMERGENCIA- É CONSTRUÍDO EM 

CHAPA METÁLICA, COM TRATAMENTO 

ANTIFERRUGEME PINTURA ELETROSTÁTICA 

TEXTURIZADA. POSSUI 04 RODÍZIOS DE 

MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIO EM 02 

RODAS, GARANTINDO MOBILIDADE E 

PRATICIDADE. SEU GAVETEIRO É COMPOSTO 

DE 03 GAVETAS, SENDO UMA COM 18 

DIVISÕES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 

DUASPARA INSTRUMENTOS. UM 

COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA 

BASCULANTE PARA USO GERAL.TAMPO 

SUPERIOR EM MATERIAL SINTÉTICO DIVIDIDO 

EM DOIS MÓDULOS. BANDEJA COM 

GIROLIVRE DE 360 GRAUS PARA 
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ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR/MONITOR 

OU CARDIOVERSOR. O CARRO DE 

EMERGÊNCIA É UM ARMÁRIO QUE CONTÉM 

OS EQUIPAMENTOS USADOS POR MÉDICOS 

EENFERMEIROS QUANDO ACONTECE UMA 

PARADA CARDÍACA. ESTA É UMA 

SITUAÇÃO QUE EXIGEPROCEDIMENTOS DE 

SOCORRO IMEDIATO. CABO DE FORÇA 

TRIPOLAR DE 2,00 METROS; 4 TOMADAS 

(2P+T) DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS; PROTEÇÃO DE 

BORRACHA EMTODO O PERÍMETRO CONTRA 

IMPACTOS;SUPORTE PARA SORO COM 

ALTURA AJUSTÁVEL; TÁBUA PARA 

MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO, 

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; 

TRAVA PARAGAVETAS /BASCULANTE. 

DIMENSÕES: 520 MM LARGURA, 1095 MM 

ALTURA, 725 MM COMPRIMENTO; PESO: 63 

KG; SEM BATERIA; PRODUTO DE REFERÊNCIA 

ECAFIX OU PRODUTO SIMILAR, OU DE 

MELHOR QUALIDADE. 

13 un 01 

CARRO MACA AVANÇADO-ELEVAÇÃO 

HIDRAULICA, COM SUPORTE DE SORO, 

ACESSORIO COLCHONETE CAPACIDADE ATÉ 

180KG, LEITO AÇO INOXIDAVEL,ESTRUTURA 

AÇO 

  

  

14 un 01 

CARRO MACA SIMPLES-COM SUPORTE DE 

SORO/COLCHONETE COM GRADES LATERAIS, 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. 

  

  

15 un 02 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 

(DEA) 

"  Operação com apenas um botão. 

"  Inteligência artificial: diagnóstico acurado das 

condições do paciente, indicandoou não a 

aplicação do choque e impedindo o uso acidental. 

"  Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga 

plena, bateria em boas condições). 

"  Orientação por voz e por indicadores luminosos. 

"  Utilização horizontal ou vertical. 

"  Gravação de eventos para posterior análise. 
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"  Conexão com PC via USB. 

"  Choque Bifásico. 

"  Auto-diagnóstico de funções e bateria. 

"  Software de conexão, download e 

gerenciamento de dados via PC. 

"  Acesso fácil às pás para uso e reposição.  

"  Operação com apenas um botão. 

"  Inteligência artificial: diagnóstico acurado das 

condições do paciente, indicando ou não a 

aplicação do choque e impedindo o uso acidental. 

"  Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga 

plena, bateria em boas condições). 

"  Orientação por voz e por indicadores luminosos. 

"  Utilização horizontal ou vertical. 

"  Gravação de eventos para posterior análise. 

"  Conexão com PC via USB. 

"  Choque Bifásico. 

"  Auto-diagnóstico de funções e bateria. 

"  Software de conexão, download e 

gerenciamento de dados via PC. 

"  Acesso fácil às pás para uso e reposição.  

16 un 02 

DETECTOR FETAL  

- Modelo portátil. Gabinete em ABS; 

- Botão liga ou desliga frontal, botãoregulagem de 

intensidade do volume lateral; 

- Desligamento automático após 1 minuto sem uso; 

- Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir 

da10ª semana; 

- Alta sensibilidade para ausculta coletiva; 

- Saída para fone deouvido ou gravador de som; 

- Ciclagem de 6.000 a 60.000; 

- Frequência de 2,0 a2,25 MHz; 

- Display com contador numérico digital; 

- Faixa de medida do BCF de 60 a 210bpm; 

- Alojamento para transdutor na lateral do aparelho 

- Compartimento paraa bateria localizado na 

traseira. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina 

recarregável; 

- Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 

v) ou (220 v); 

- Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh 
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recarregável 

- Acompanha frasco de gel para contato, fone de 

ouvido biauricular para ausculta individual, alça 

bolsa transporte; 

- Peso líquido: 260g; 

17 un 01 

LARINGOSCOPIO INFANTIL-ILUMINAÇÃO 

INTERNA FIBRA OPTICA/ HALOGENA-XENON 

COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS 

  

  

18 un 05 

MESA PARA REFEIÇÃO- MATERIAL DE 

CONFECÇÃO- AÇO/FERRO PINTADO 

TAMPO  MADEIRA /MDP /MDF / SIMILAR 

REGULAGEM DE ALTURA MANIPULO PÉS/ 4 

PES COM RODIZIOS 

  

  

19 un 02 

MONITOR MULTIPARAMÊTRICO COM 

CAPNOGRAFIA  PARÂMETROS: ETCO2/ECG / 

RESP / SPO2 /TEMP / PRESSÃO NÃO 

INVASIVA. MONITOR DE LCD 12” POLEGADAS 

TFT. 9 LINHAS DE ONDA-12 HORAS DE LINHAS 

DE ONDA PASSADAS. ALARME SONORO, 

LUMINOSO. BATERIA INTERNA.COM 

CAPNOGRAFIA SISTEMA SIDESTREAM. 

DADOS TÉCNICOS: ECG: - DERIVAÇÕES: I, II, 

III,AVR, AVL, AVF, V.  AUMENTO: X0.25 / X0.50 / 

X1 / X2.  FAIXA DE BPM: 15 – 

350.VELOCIDADES: 12.5MM/S , 25MM/S , 

50MM/S SPO2. FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-

100%. FAIXA DE PULSO: 20-250 BPM. 

ACURÁCIA: 2% (70-100%). RESP: - FAIXA DE 

MENSURAÇÃO: 0 -150RESP/MIN. ACURÁCIA: + 

- 2% TEMP:  FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 50ºC. 

ACURÁCIA:+ - 0.1ºC PANI. MODO DE 

TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / 

CONTÍNUA. UNIDADES: MMHG/ KPA. 

ACURÁCIA: + - 5MMHG. INCLUSO: 1 CABO 

TERMÔMETRO. 1 SENSOR SPO2. 1 CABO 

ENERGIA. 1 MANUAL. 1 CABO PARA PRESSÃO 

NÃO INVASIVA COM 3 MANGUITOS NEONATAL, 

PEDIATRICO E ADULTO. CABOS PARA 

CAPNOGRAFIA. 

  

  

20 un 02 
MONITOR MULTIPARAMETROS 

ESPECIFICAÇÕES: 
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- TAMANHO DA TELA: 10 A 12" 

- POSSUIRELETROCARDIOGRAMA (ECG) 

- POSSUIR OXIMETRIA (SPO2) 

- POSSUIR PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) 

- POSSUIR RESPIRAÇÃO 

- POSSUIR TEMPERATURA 

- MONITOR MODELO LCD 

21 un 02 

OXÍMETRO DE PULSO- COM VARIADOS TIPOS 

DESENSORES, 6 TIPOS DE ALARMES, 

BATERIAS RECARREGÁVEIS 

AUTOMATICAMENTE, OPERA EMREDE 

ELÉTRICA DE 90 A 250 VAC. POSSUI ALÇADE 

TRANSPORTE E FIXAÇÃO RÁPIDA EM 

EMERGÊNCIAS. SPO2. TECNOLOGIA DSP. 

TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA. FAIXA 

DE MEDIDA: 0 A 100%. PRECISÃO: 50 A69% 

±3% 70 A 100%±2%. DISPLAY E INDICADORES:  

CONTROLE DIGITAL DO BRILHO. DISPLAY DE 

LED BARGRAPH, COM ESCALA LOGORÍTMICA 

INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL. 

INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. INDICAÇÃO 

LIGADO, BATERIA CARREGANDO, BATERIA 

COM CARGA, LIGADO À REDE ELÉTRICA. 

PULSO: BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS. FAIXA DE 

MEDIDAS: 30 A 254 BPM . PRECISÃO:30 A 254 

BPM - ± 2%. 3 TIPOS DE SOM, BIPDE PULSO, 

ALARMES E SEM SENSOR. CONTROLE 

DIGITAL E INDEPENDENTES PARA ALARMES 

EBIP DE PULSO. SOM:  3 TIPOS DE SOM, 

BIPDE PULSO, ALARMES E SEM SENSOR. 

CONTROLEDIGITAL E CONTROLE 

INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE 

PULSO. ALARMES: INDICAÇÃO SONORA COM 

2 TIPOS DE TONS. INDICAÇÃO VISUAL 

ATRAVÉS DE LEDS.  INDICAÇÃO SEM 

SENSOR, LIMITES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS. 

OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%. 

PULSO:30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. 

ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA -110 A 

220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA.  BATERIA: 

NÍQUEL-CÁDMIO, 12VDC, RECARGA INTERNA 
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2. Validade da Proposta 60 dias); 

3.  A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros 

documentos com informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do item 

licitado; 

4.  A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços 

unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

5.  Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os 

valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência 

expressos no Anexo I - termo de referência; 

6.  O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) 

material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão 

correr totalmente por conta da Empresa vencedora; 

7.  Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas 

para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

8.  Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa 

ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

9.  Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não 

possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 

de sociedade de economia mista; 

10.  Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.  

 

 

___________/____ de_____________de 2020. 

E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 

HORA QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE 

LIMITE MÍNIMO DE CARGA DA BATERIA. 

TEMPO DE RECARGA: 10 HORAS QUANDO 

TOTALMENTE DESCARREGADA. 

ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE DEDO ADULTO 

REUTILIZÁVEL (2,70 CM).1 CABO DE FORÇA DE 

2 PINOS (2,5M). 1 MANUALDO USUÁRIO.1 

CERTIFICADO DE GARANTIA. DIMENSÕES: 

ALTURA: 8,5 CM. LARGURA:17,8 CM. 

PROFUNDIDADE:14,1 CM. 

VALOR TOTAL OFERTADO   
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________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nº CNPJ 

Representante Legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 1118 

8.437000/1180-01, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 

 

  

A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o 

nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na cidade de 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, portador 

do CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz. 

 

 

 

_________________, ____, de__________, de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MPE  

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________________, está enquadrada como________________________________ 

(Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer 

impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, 

do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal 8.666/93.  

 

 

 _________________, ____, de__________, de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO  

 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

  

 

     

A empresa ........................................................................................, CNPJ nº........................................, 

declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para 

participar do Pregão Eletrônico nº 19/2020.  

  

   

_________________, ____, de__________, de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo nº: 104/2020 

Modalidade: Pregão 19/2020 

Edital nº: 19/2020 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de 

Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: Aquisição de Equipamentos / 

Materiais Permanentes com Recurso de Emenda Parlamentar número 

28340010/37210010, número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, firmada 

entre o Ministério da Saúde e o Município de São Simão, que entre si 

celebram o Município de São Simão - GO e a 

empresa.......................................... 

 

 Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, 

Estado de Goiás, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ _________________, com endereço, na _________________, São Simão 

Goiás, neste ato representado pelo Gestor, Sr. -------------, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o 

nº ___.___.___-__, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa.........................., sediada na cidade de................... à 

................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................., neste ato representada por 

..........................., brasileiro, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº..................., residente e 

domiciliado na cidade de......................., doravante denominada CONTRATADA,  convencionam a: 

Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes com Recurso de Emenda Parlamentar 

número 28340010/37210010 número Da Proposta: 11078.437000/1180-01, firmada entre o 

Ministério da Saúde e o Município de São Simão, subordinado às seguintes cláusulas e condições: 

  

12.2.1.1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO 

1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão 19/2020, na Forma Eletrônica, 

processo 104/2020, homologada em ...................., do tipo Menor Preço por Item, de acordo com a Lei 

nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Municipal nº.606 de 17 de 

Fevereiro de 2006, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 

de 07 de Agosto de 2014, e decreto federal 8538 de 06 de outubro de 2015, Decreto Municipal nº 452 

de 02 de junho de 2008, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a 

aquisição de bens e serviços comuns, no município de São Simão – GO; Decreto Nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e Serviços Comuns. 

1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e 
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segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em 

benefício do interesse público; 

1.3 Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão nº 19/2020 na forma eletrônica, a 

teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93; 

1.4 Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 104/2020. 

1.5 Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o 

estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar 

deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

12.2.1.2 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1 Constitui-se objeto deste instrumento a: Aquisição de Equipamentos / Materiais 

Permanentes com Recurso de Emenda Parlamentar número 28340010/37210010, número Da 

Proposta: 11078.437000/1180-01, firmada entre o Ministério da Saúde e o Município de São 

Simão, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.1  DA CONTRATADA: 

3.1.1   Promover o Fornecimento do Item homologado a seu favor, de acordo com as Descrições e 

prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição; 

3.1.2  Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, 

correrão totalmente por conta da Empresa vencedora. 

3.2  DA CONTRATANTE: 

3.2.1  Efetuar os Pagamentos na forma e prazo, observando o estabelecido nas cláusulas a seguir 

deste contrato, como parte integrante e complementar do edital e demais anexos do Pregão nº 19/2020 

na forma eletrônica; 

3.2.2  Proceder a conferência e acompanhamento da entrega do item Homologado de acordo com as 

exigências contidas no edital e anexos; 

3.2.3  É de responsabilidade da contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de 

seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial. 

 

4 CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1  O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, de comum acordo 

entre as partes, de acordo com a lei 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.  

4.2 Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93; 

4.2  O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) 

dias após a emissão do Contrato. 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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5.1  O Item deverá ser entregue em até 30 (Trinta) dias após a Assinatura do Contrato e ou a 

Emissão da Autorização do Fornecimento; 

5.2  O item deverá ser entregue em local devidamente indicado na autorização de fornecimento e 

nota de empenho, tendo como local pré-determinado, o Almoxarifado Central da Prefeitura, no 

Endereço: Rua 52 Qd. 02 Lt. 01 Vila Bela – CEP 75.890-000 – São Simão – GO. 

 

6 CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme proposta 

vencedora adjudicada): 

6.1.1  VALOR UNITÁRIO - Os valores unitários para a presente contratação é de: Item......, Valor R$ 

...................... (........................................); 

6.1.2  VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é de R$ ...................... 

(........................................); 

6.2  FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após cada 

etapa de Fornecimento dos Itens, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de São Simão, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente. 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1 O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por 

parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos 

elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

8 CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1 O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93. 

 

9 CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1  O Fundo Municipal de Saúde, através de servidores credenciados, serão os responsáveis 

diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação do item licitado, na forma 

estabelecida no Termo de Referência, no edital, anexos, regulamentações técnicas exigidas por lei e 

pelo Ministério da Saúde. 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

FICHA: 2  FONTE: 01-0021- Transf. Convênio União/Saúde 

DOTAÇÃO: 10.01.00 10.122.1028 1.0027.4.4.90.52.00.00 – Obras, Instal. Equip. P/Saúde em Geral 

- Equipamentos e Material Permanente. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
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11.1 Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 

prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas 

as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1 Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas multas e penalidades, conforme disposto no 

item 18 do edital, que trata das sanções administrativas. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, 

cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção 

expressa. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Simão-GO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a 

qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja; 

14.2 E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam 

o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

 

 

São Simão - GO ___________de __________________ de 2020.  

 

_________________________________________________ 

CONTRATANTE:  

Liciane Regina de Oliveira Nora 
Fundo Municipal de Saúde 

 

________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/ Endereço: 

Nome do responsável legal/ CPF: 

 

Testemunhas: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 


