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         EDITAL 
RETIFICADO 

Exclusivo para ME e EPP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2016 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, representado pelo FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 14.635.944/0001-40, e por meio da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, designados pela Portaria nº. 15.470/2014 de 17/02/2014, torna público que na data, 

horário e local abaixo assinalado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. 

038/2016, que tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com 

montagem e ou instalação, para tender as seguintes unidades: Unidade Sanitaria Rural de 

Pendanga, Unidade Sanitaria de Ibiraçu, Unidade Sanitaria Elias Bragatto e Unidade de Saúde 

Rufino Manoel Oliveira, no Municipio de Ibiraçu, através da Emenda Parlamentar do Ministério da 

Saúde – FNS/FMS por intermédio da Proposta nº 146 35.944000/1140-01, conforme autorização 

no processo n.° 4903/2015 de 30/12/2015,  a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA,  

com critério de julgamento de menor preço (POR ITEM) e com as disposições deste Edital e seus 

respectivos anexos, e ainda de acordo com a Lei n.º 10.520/2002, 8.666/93 e a Lei Complementar 

n.º 123/2006 e Lei 147/2014. 
 

REGÊNCIA E REGIME 

 

Regência:                                                               Leis nº.s 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, Lei 

123/06 e 147/2014. 

Modalidade: Pregão. 

Tipo de Licitação: Menor preço. 

Regime de Execução: Indireta. 

Critério de Julgamento: Menor preço (POR ITEM). 

Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data de entrega dos 

envelopes. 

Data, hora e local do Credenciamento - 31/05/2016  às 08 horas na Sala da Sessão de 

Pregão, sito na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – 

Sede, Ibiraçu – Espírito Santo”. 

Data e hora da Abertura - 31/05/2016 às 08 horas, no mesmo local.  
OBSERVAÇÃO:  OS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE 

HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS 
NO PROTOCOLO GERAL DA PMI, ATÉ AS 07 HORAS 
E 45 MINUTOS HORAS DO DIA 31/05/2016, NÃO 
SENDO ACEITOS APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO 
NESTE EDITAL. 
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1. OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com 
montagem e ou instalação, para tender as seguintes unidades: Unidade Sanitaria Rural de 
Pendanga, Unidade Sanitaria de Ibiraçu, Unidade Sanitaria Elias Bragatto e Unidade de Saúde 
Rufino Manoel Oliveira, no Municipio de Ibiraçu, através da Emenda Parlamentar do Ministério da 
Saúde – FNS/FMS por intermédio da Proposta nº 14635.944000/1140-01, conforme autorização 
no processo n.° 4903/2015 de 30/12/2015,  a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de 
Preços”. 
1.2. O objeto da licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I - Formulário 
"Especificações e Cotação de Preços”.  

 
1.3. O objeto da licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA 

 
1.4.  A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a do Orçamento vigente, 
a saber: 
 

110-  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

110001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

110001.10 SAÚDE 

110001.10301 ATENÇÃO BÁSICA 

110001.103010025 SAÚDE DE TODOS 

110001.1030100252.075 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

449052000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.2.1- Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar nº 
147/2014, e suas posteriores alterações, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 
caracterizadas nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. 
 
3..2.2- Não será admitida a participação de empresas: 
 
a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 
 
b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 
de Ibiraçu/ES; 
 
c) em consórcio ou grupo de empresas, bem como a delegação ou sub-contratação dos objetos ora 
licitados; 
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d) cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação; 
 
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 
f) estrangeiras que não funcionem no País; 
 
g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93. 
 
h) que não sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. 
 
3.2.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento. 
 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

  
3.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital 
aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 3.1. 

 
3.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 
3.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 
3.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar N.º 123, de 14/12/2006, Lei 147/2014 e 
Lei Municipal N.º 2.826 de 02 de outubro de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
 4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
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4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei N.o 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.4.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
4.4.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.4.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
4.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da 
documentação de habilitação. 
 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 
 
4.4.6. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial. 
 
4.5. Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 e Lei 147/2014 serão aplicados às cooperativas, 
nos termos do artigo 34 da Lei N.º 11.488/07. 

 
5. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1. CREDENCIAMENTO 
 
5.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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a) - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo esta 
última, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga; 

 
Obs.: O instrumento de credenciamento (Anexo II), bem como o Ato Constitutivo da Empresa 
(documento hábil para comprovação de outorga de poderes e da condição de dirigente da empresa) 
deverá ser entregues no horário estipulado no preâmbulo deste edital (credenciamento), fora do 
envelope, em mãos, ao Pregoeiro Oficial. 

 
C) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá  conter: assinatura do representante legal, com 
a devida prova de reconhecimento de firma. 

 
5.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

 
5.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 

 
5.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 
5.1.5. Os interessados ou seus representantes apresentarão em mãos ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, 
conforme o modelo a seguir, no ato do Credenciamento: 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: Pregão Presencial N.º 038/2016. 

A empresa: ........................................................................................................................................, 

(razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o n.º ........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a) ..............................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

.............................................., CPF n.º ....................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

VII, do Artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
.................................................................. 

Local e data 
                                                          ............................................................................................... 
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Representante legal 
 

Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em mãos 
ao Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento. 

 
5.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.2.2- Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á  a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação devidamente protocolizados no protocolo 
geral da PMI até às07 horas e 45 minutos do dia 31/05/2016,  não sendo aceitos após o horário 
estabelecido neste edital, sendo os envelopes em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 
rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 
ENVELOPE A 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016. 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
email 

 
ENVELOPE B 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2016 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
Email 
 
5.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 

 
a) - ser elaborada em papel timbrado da empresa, e redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador;  
 
b) - indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico - se houver; 
c) - ter validade de 60 dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 

 
d) – As entregas dos equipamentos deverão ser feita de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da “Nota de empenho”. 

 
e) - apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (Formulário "Especificações e 
Cotação de Preços”), onde constarão: número do item, unidade, quantidade, valor do item, valor 
total do item e da Proposta; (definir para cada caso). 

 
f) - ser cotada obrigatoriamente em real (R$), com até duas casas decimais após a vírgula, com 
fixação do prazo de Validade da Proposta; 



 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  
 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

7 

 
g) apresentar prospecto/catálogo dos equipamentos cotados, onde os mesmos serão analisados por 
profissional da área especifica, nomeado (a) pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o 
Anexo I, passando para a fase final somente o equipamento e material aprovado por este 
profissional. 
 
f) o prazo de garantia dos itens, deverão ser no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data da 
instalação dos equipamentos pela licitante vencedora. 

 
h) - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 

 
i) - Declarar expressamente que aceita as exigências do Edital e de seus Anexos. 

 
j) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza 
o julgamento a ter mais de um resultado.  

 
5.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 

 
5.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 
de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 

 
5.2.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 
possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

 
5.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, ainda, 
entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções 
necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os 
últimos; 

  
5.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso a 
licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas as suas propostas 
desclassificadas para todos os efeitos; 

 
5.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance, será de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos; 

  
5.6. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação; 

 
5.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 
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5.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 

  
5.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela 
contidas. 
 
6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  E DEMAIS CONDIÇÕES 
 
6.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 
6.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 
6.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos.  

 
6.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  

 
6.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 
6.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios:  

 
a) - seleção da proposta de menor preço (por item) e as demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 
 

b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  

 
6.4. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 
6.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  
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6.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, aplicável 
inclusive em relação ao primeiro.  

 
6.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances. 
6.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na 
ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 
6.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  

 
6.9. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  

 
6.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado 
vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela 
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
6.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

 
6.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante:  

 
a) - substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet; ou  

 
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 
6.11.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

 
6.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 
6.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

 
6.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
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6.14- Os equipamentos deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual 
de operação e português. 
 
 

 
7. HABILITAÇÃO 
 
7.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na 
forma prescrita neste Edital proceder-se-á à abertura do envelope B – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, para análise dos documentos da (s) proponente (s) classificada (s). 

 
7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens 7.2.1 a 7.2.5, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 8 deste 
item. 

 
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; ou 
 
7.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 

 
7.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.2.1.5. Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 e Lei 147/2014 (Art. 
42 a 45) os licitantes deverão comprovar, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, sua condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial. 

 
7.2.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "7.2.1.1" a "7.2.1.3" e “7.2.1.5” do item 7.2.1 não 
precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do 
Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório. 

 
7.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
7.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar do documento. 
 
7.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 
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comprovada. 
 
7.2.3. REGULARIDADE FISCAL 

 
7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
7.2.3.2. . Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação  Sobre Operações Interestaduais 
com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame.. 

 
7.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de realização da licitação; 

 
7.2.3.4. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social 
– CND, com validade na data de realização da licitação; 

 
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa de 
Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   

 
7.2.3.5. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal), com 
validade na data de realização da licitação; 
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, conforme Portaria 
Conjunta PGFN - RFB n.º 02, de 31 de Agosto de 2005. 

 
7.2.3.6. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação; 

 
7.2.3.7. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa. 
 
7.2.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação.  
 
 
7.2.4. DECLARAÇÕES 

 
a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, 

sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Artigo 
32, § 2º da Lei 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 

 
DECLARAÇÃO 
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Referência: Pregão Presencial N.º 038/2016. 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ sediada 

na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, 

na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social 

parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, 

Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
............................................................................. 

Local e data 
 
.....................................................................,      RG n.º .................................................................... 

(Nome e assinatura do Declarante)                     (Identidade do Declarante) 
 
 

b) - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz. (Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo a 
seguir: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial N.º 038/2016. 

 

A empresa: .............................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º 

..........................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

........................................................................................................, portador da Carteira de Identidade n.º 

......................................................... e do CPF n.º ........................................................, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lei n.° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2016. 
 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no 
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
 

7.2.5-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.2.5..1 – A empresa deverá apresentar de Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária 
Municipal ou Estadual e de autorização de funcionamento da empresa (AFE), expedido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

 
7.2.5.2- A empresa deverá apresentar autorização de funcionamento de empresa(AFE), 
expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
1) – O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

            
2) - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 
ressalva que autorize a sua aceitação. 

            
3) - A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as respectivas 
inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem 
dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).  

            
4) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à 
confirmação de sua validade também por esse meio, pelo Pregoeiro. 

             
5) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 
(três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.  

 
6) - Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia 
autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação 
direta da Comissão Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer previamente ao credenciamento quando apresentado, simultaneamente, os originais e as 
cópias, sendo que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório. 
 
6.1) - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
 
6.2) - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 
licitatório. 
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7) - Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido no item 7 deste Edital, não 
poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 
abertura do certame, exceto no tocante ao disposto no subitem 8.1.1. 

 
8) - A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a Habilitação, pede-se que os 
mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que foram 
exigidos no Item 7. 
 
8. ADJUDICAÇÃO 
 
8.1.  Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço, 
esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 

 
8.1.1. Se a proponente de menor percentual não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva 
proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 
 
9. FASE RECURSAL 
 
9.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata intimação de todos os 
presentes e assegurada também imediata vista dos autos. 

 
9.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 

 
9.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 9.1, importará na decadência do direito de 
recurso. 

 
9.2.Os recursos não terão efeito suspensivo. 

 
9.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
9.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos horários das 08  às 11 
horas e das 12:30 às 17:30 horas na Avenida Conde D’ Eu, N.º 486 - Centro - nesta cidade, 
observando o prazo previsto no Inciso XVII do artigo 4º da Lei Federal N.º 10.520/2002. 

 
9.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato Procuratório, 
autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas 
naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para representar a 
empresa recorrente com a devida qualificação de seu representante legal. 

 
10. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
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10.1. HOMOLOGAÇÃO 

 
10.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de despesa do Fundo 
Municipal de Saúde para homologação. 

 
10.2. CONTRATAÇÃO  
10.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será 
formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do 
presente ato convocatório.  

 
10.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

 
10.2.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade, 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 
de a contratação não se realizar.  

 
10.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Secretaria de Administração e Recursos Humanos para assinar o termo 
de contrato.  

 
10.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso XXIII da 
Lei N.º 10.520/2002.  

 
11. RECEBIMENTO 

 
11.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal N.º 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela 
Lei Federal N.º 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

 
11.2.- O objeto desta licitação deverá ser efetuada nas unidades de Saúde para as quais forem 
destinadas, de acordo com o pedido efetuado pelo setor responsável. 
 
11.3. Se a qualidade dos materiais/ produtos entregues não corresponder às especificações do 
Edital, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
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11.4- Os equipamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais 
de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas 
condições de temperatura exigida em rótulos, caso esse existam. 

 
11.5- A avaliação dos equipamentos deverá estar devidamente identificada (as) com o número do 
Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manual, se 
for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais como data de 
fabricação, prazo de validade, marca, número de referência, código do produto e modelo. Será 
realizada por comissão especialmente designada para o recebimento de bens. 

 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
 
12.1- A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do Objeto 
licitado, o qual terá o prazo máximo de 05 dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento 
pela empresa das obrigações contratuais. 
 
12.2-  O pagamento será efetuado, de acordo com a apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
12.3- O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada e/ou acordada com o Setor de Finanças da Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu. 
 
12.4- A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável 
pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua 
reapresentação.  
 
12.5- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Previdência Social e junto ao FGTS. 

 
12.6- Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir  Notas Fiscais, em nome Fundo Municipal 
de Saúde ( CNPJ Nº 14.635.944/0001-40) . 
 
12.7- Os preços por item licitados serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 

 
13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1. A execução dos serviços será efetuado mediante expedição, pela Gerência de Administração 
Geral e Suprimentos, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a identificação da unidade 
requisitante, indicação expressa do número do contrato, do pregão, do processo, a identificação da 
Contratada, as especificações dos itens, quantidade, data, horário e endereço de execução dos 
serviços, preços unitários e totais, que substituirá o Termo de Contrato. 

 
13.1.1 A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 
eletrônico. 
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13.1.2- A contratada deverá fornecer treinamento na Unidade de Saúde de 02 (dois) funcionários 
(as) indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao manuseio e operação do (s) 
equipamento(s) solitado (s) e especificados (s) no Anexo I do edital. 
 
13.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
14. PENALIDADES 

 
14.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta.  

 
14.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em 
virtude da não aceitação da primeira convocada. 

 
14.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao 
não cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes será aplicado, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço realizado com 
atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”. 

 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) 
constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas. 

 
c) - cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de 
Ibiraçu, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese 
de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento 
parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 

 
14.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 
ganhadora da Licitação, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

 
14.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, 
a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu 
ato punível venha acarretar ao Município de Ibiraçu. 

 
14.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderá 
sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
I - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 12 (doze) meses; 
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14.7. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta 
ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ibiraçu pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos dias 
úteis, das das 08  hs às 11 horas e das 12:30 às 17:30 horas na Avenida Conde D’ Eu, N.º 486 - 
centro - nesta cidade, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 
Federal n.º 8.666/1993, e suas alterações. 

 
15.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou 
cópia autenticada). 

 
156.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo 
com seu teor. 

   
15.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao pregoeiro, 
na Avenida Conde D’ Eu, N.º 486 - Sede – IBIRAÇU - ES, ou pelo telefax 0XX (27) 3257-0503, até 02 
(dois) dias  antes do prazo marcado para abertura do certame. 

 
15.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas na Sessão de Pregão, telefax 0XX (27) 3257-0503, no 
horário das 08  hs às 11 horas e das 12:30 às 17:30 horas. 

 
15.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 

 
16.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 
legal, o Foro de IBIRAÇU, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal N.º 
8.666/1993. 

 
15.4. Fica assegurado ao Município de Ibiraçu o direito de no interesse da administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

 
15.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
PMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

 
15.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
15.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato. 

 
15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 

 
15.10. 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 de expediente na 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu.  

 
15.11. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do 
aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada 
sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 
15.12. A condição de emissão de documentos de cobranças, pagamento, reajuste, garantia de 
execução, penalidade, obrigação, responsabilidade e outras, são as estabelecidas neste Edital e na 
Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 
16. CADERNO DE LICITAÇÃO 

 
16.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 

 
16.1.1. Anexo I - (Formulário “Especificações e Cotação de Preços”); 

 
16.1.2. Anexo II - (Termo de Credenciamento); 

 
16.1.3. Anexo III – (Minuta de Contrato). 

 
16.2. Seguem abaixo os endereços das Secretarias e Órgãos citados neste Edital para informações e 
esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação: 

 
PARA RETIRADA DO CADERNO DE LICITAÇÃO: 

 
Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’ Eu, N.º 486 - Sede – IBIRAÇU - ES. 
Horário de funcionamento das 07 hs às 11 hs e das 12 hs às 16 hs. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503. 

 
PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, PROTOCOLO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA E 
SALA DAS SESSÕES PÚBLICAS: 
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Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’ Eu, N.º 486 - Sede – IBIRAÇU - ES. 
Horário de funcionamento das 07 hs às 11 hs e das 12 hs às 16 hs. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503. 

 
PARA ESCLARECIMENTOS QUANTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Martins Pescadores, 26,  Centro, Ibiraçu/ES  
Horário de funcionamento das 07 hs às 11 hs e das 12 hs às 16 hs. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0563. 

 
 

16.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” deverá a interessada verificar seu conteúdo, 
não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
IBIRAÇU - ES,  11 DE MAIO de 2016 
 
 

Angela Mª. Tintori Polezeli 
Pregoeira Oficial da PMI 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO “ESPECIFICAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS” 
 

 
 

Item Descrição dos equipamentos 
/materiais com no mínimo as 

seguintes caracteristicas 
Unid Quant 

Marca/
modelo 

V. Unit V.Total 

 
 
 
01 

APARELHO DE RAIO X – 
ODONTOLÓGICO 
Característica Física: 
Instalação: coluna móvel 
Modo de operação: digital 
Unidade de comendo programável: 
possui 
Faixa de tensão (kvp): 01 
Potência mínima 70 kVp, braços 
arredondados: permite a unificação de 
peças. Equilíbrio dinâmico preciso: 
permite estender todos os braços em 
linha reta, sem prejuízo da estabilidade 
da base. Bloqueio contra disparos 
acidentais, evita disparos consecutivos. 
Controle Eletrônico: regulagem de 
tempo  através de teclado de 
membrana, com visualização através de 
LEDs. Tensão alimentação 110/220 V 
(bivolt). Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 

 
 
 
 

01 

   

02 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 
(ATÉ 75 LITROS) 
Característica Física: 
Modo de operação: digital 
Câmara de esterilização: alumínio 
Capacidade: mínimo de 30 litros 
Câmara cilíndrica construída de acordo 
com as Normas da ABNT; Conjunto 
montado sobre estrutura em ações  
suporte removível para três prateleiras 
perfuradas, também em aço inoxidável 
e com profundidade adequada para 
instrumentos de dimensão efetiva até 
no mínimo 41 cm; Porta em aço 
inoxidável polido, com guarnição de 
silicone, cobertura externa em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
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termoplástico; Sistema de travamento 
que atua com a pressão interna, 
impedindo sua abertura durante o 
processo e interruptor que impede o 
funcionamento com a porta aberta; 
Corpo totalmente em alumínio e aço 
inoxidável; Reservatório interno em 
polipropileno de alta resistência; Painel 
automático que permitem a 
esterilização em temperaturas de 120 a 
140 graus Celsius; Leitura através de 
display que mostra a temperatura, a 
pressão, o tempo de processo e o 
estágio do processo; Sistema completo 
de proteção ao operador e ao 
equipamento, através de alarmes que 
interrompem o processo caso venha a 
ocorrer algum problema; Capacidade 
Volumétrica: mínima 30 litros; 
Alimentação elétrica: Bivolt 
(110/220V) ; Freqüência: 50/60Hz . 
Registro do equipamento no Ministério 
da Saúde ou Declaração de Isento; 
Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação; Garantia do equipamento 
mínima de 12 (doze) meses. 

03 CADEIRA ODONTOLÓGICA 
COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ 
REFLETOR) 
Característica Física: 
Terminais: 03 
Cabeceira: biarticulada 
Comando: pedal 
Unidade auxiliar: 03 pontas 
Equipo: acoplada pneumático 
multifocal (mais de uma intensidade) 
Cuba: translúcida 
Caneta de alta rotação: 02 
Filtro incorporado internamente no 
reservatório, base em chapa de aço 
carbono com tratamento de superfície 
anti-ferrugem, comando de subida e 
descida do assento e do encosto por 
botões e comando de pé, encosto de 
cabeça articulado, com braço direito, 
acendimento de refletor no pedal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
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assento odontopediátrico, estofamento 
anatômico em material resistente, 
revestimento sem costura, densidade 
adequadal, alimentação bivolt. Equipo 
modelo móvel, tipo kart, com 
mangueiras lisas e sistema de assepsia, 
seringa tríplice com bico autoclavável, 
terminal para micro motor, terminal 
para alta rotação, caixa de comando 
reservatório (tipo pet) para água 
conectado ao conjunto, comando de pé 
para acionamento das pecas de mão 
progressivo, sistema de bloqueio de 
água , sistema de jato/sopro de ar sem 
giro de broca, bandeja removível e 
autoclavável com suporte para 
instrumentais, com rodízios, pintura 
lisa, cor branca. Refletor odontológico, 
com luz mínima de 20.000 Lux, sem 
sombras, luz halógena, espelho 
dicróico, fusível de proteção, 
alimentação bivolt, unidade auxiliar 
com sugador com acionamento 
automático, sugador de alta potencia, 
sucção central para bomba de vácuo, 
seringa tríplice, separador de detritos, 
bacia em cerâmica esmaltada 
removível, cuspideira com cuba 
destacável, estrutura interna em 
alumínio. Certificada pelo INMETRO. 
Com selo de aprovação do INMETRO e 
com registro na ANVISA.  Garantia 
mínima de 12 meses. 

04 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 
Característica Física: 
Capacidade: mínimo de 40 litros 
Potência: 2,0 HP 
Confeccionado em chapa de aço e/ou 
liga de alumínio dotado de válvula de 
segurança e válvula reguladora, nível de 
ruído máximo de 76 decibéis, isento de 
óleo. Garantia mínima de 12 meses e 
assistência técnica no Estado do 
Espírito Santo. 

 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 

03 

   

05 MOCHO 
Característica Física:Material de 
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confecção: aço inoxidável 
Assento/Encosto: Estofado 
Odontológico com 05 (cinco) rodízios e 
controle de altura. Garantia de 12 
(doze) meses. 

 
Unida

de 

02 

06 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 
Característica Física: 
Jato de Bicabornato Integrado: possui 
Modo de operação: Digital 
Caneta/Transdutor do Ultra-som 
autoclavável: possui. 
Corpo em poliestireno de alto impacto 
que permita desinfecção, tensão bivolt, 
freqüência mínima do ultra-som de 
30.000 Hz, regulagem de potência do 
ultrassom, regulagem do fluxo de água, 
regulagem do fluxo de ar do jato de 
bicarbonato, peça de mão do ultrassom 
(transdutor) que permita adaptação de 
ponteiras diversas, capa de elastômero 
autoclavável para proteção da peça de 
mão do ultrassom (mínimo de duas), 
peça de mão do jato de bicarbonato 
removível e autoclavável, acionamento 
do ultrassom e do jato de bicarbonato 
através de pedal, reservatório de 
bicarbonato de sódio, 2 insertos para 
uso em periodontia. Com selo de 
aprovação do INMETRO e com registro 
na ANVISA.  Garantia mínima de 12 
meses. 

 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 

02 

   

07 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA adulto 
Característica Física: 
Modo de operação: digital 
Com escala antropométrica, capacidade 
mínima de 150 kg, fração de gramas, 
acabamento esmarado e tapetes e pés 
em borracha sintética.  
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 

01 

   

08 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA 
INFANTIL 
Característica Física: 
Modo de operação: digital 
Com escala antropométrica, capacidade 
mínima de 15 kg, fração de gramas, 
acabamento esmarado e tapetes e pés 

 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 

02 
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em borracha sintética.  
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

09 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO 
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Apoio do braço: aço inoxidável  
Tipo: altura regulável  
Mínimo 03 pés com ponteiras de 
borrachas antiderrapantes, haste e 
apoio de braços são construídos em aço 
inoxidável. Apoio de braço com 
estofado com revestimento em courvim 
impermeável e de fácil assepsia. 
Garantia mínima de 12 meses e/ou de 
fabricante. 

 
 
 
 
 

Unida
de  

 
 
 
 

02 

   

10 CADEIRA DE RODAS ADULTO 
Característica Física: 
Pés: removível 
Material de confecção: alumínio 
Braços: removível 
Elevação de pernas: possui 
Funcionamento manual, dobrável em X 
ou monobloco dobrável em L, 
acabamento estrutura esmaltado, tipo 
encosto fixo, acabamento do encosto e 
assento em nylon anti-chama, apoio de 
braços removível. Capacidade mínima 
100 kg.  Garantia mínima de 12 meses. 

 
 
 
 
 

Unida
de  

 
 
 
 

02 

   

11 CARRO DE CURATIVOS 
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Acessório(s): balde e bacia   
Garantia mínima de fabricante 

 
 
 

Unida
de 

 
 

02 

   

12 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 
Característica Física: 
Numero de saídas: mínimo de 06 
simultâneas 
Potência: mínimo de ¼ de HP 
Suporte com rodízios: possui 
Suporte para mascara, kit de 
nebulização, compressor isento de óleo, 
régua com válvula de impacto,  protetor 
térmico ( desliga o aparelho 
automaticamente com 
superaquecimento ou descarga 

 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

01 
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elétrica). Registro no Ministério da 
Saúde e com selo de aprovação do 
INMETRO e registro na ANVISA.  
Garantia mínima de 12 meses. 

13  DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO 
Característica Física: 
Acessórios: 03 eletrodos 
Bateria: mínimo de 200 choques 
Tela de ECG: possui 
Acessórios 03 eletrodos, bateria 
mínimo de 200 choques, possui tela de 
ECG. Operação com apenas um botão. 
Diagnóstico das condições do paciente, 
indicando ou não aplicação do choque e 
impedindo o uso acidental. Mínimo de 
200 choques (200 joules, carga plena,  
bateria em boas condições). 
Indicadores luminosos, utilização 
horizontal e vertical. Conexão com PC 
via USB. Resistente a vibrações e 
quedas. Choque bifásico. Auto – 
diagnóstico de funções, pás para uso e 
bateria. Tensão bivolt (110/220V). 
Registro na ANVISA. Manual com língua 
portuguesa. Treinamento de 
funcionário (s) por parte da Contratada 
no local determinado pela Secretaria de 
Saúde. Garantia mínima de 12 meses 
e/ou superior e assistência técnica no 
Estado do Espírito Santo. 

 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

02 

   

14 DETECTOR FETAL  
Característica Física: 
Tipo: de mesa 
Tecnologia: Digital 
O equipamento deve permitir a 
ausculta cardio-fetal para diagnóstico 
de gravidez múltipla ou morte fetal, 
localização da placenta e detecção do 
fluxo do cordão umbilical. Possuir 
controle de tonalidade de som para 
filtragem de ruídos indesejáveis. 
Montado em caixa de material de alta 
resistência para suportar impactos, 
com suporte lateral para transdutor. 
Possuir saída para gravador ou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
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osciloscópio. Características auxiliares 
mínimas: Alimentação: 110/220V. O 
equipamento deve ser fornecido com os 
seguintes acessórios: 01 manual de 
operação, 01 transdutor, 01 tubo com 
gel, 01 fone de ouvido, 01 cabo de 
gravador para ausculta individual. 
Tensão bivolt (110/220V). Registro na 
ANVISA. Manual com língua 
portuguesa. Treinamento de 
funcionário (s) por parte da Contratada 
no local determinado pela Secretaria de 
Saúde. Garantia mínima de 12 meses 
e/ou superior e assistência técnica no 
Estado do Espírito Santo. 

Unida
de 

15 ELETROCARDIÓGRAFO 
Característica Física: 
Laudo interpretativo: possui  
Número de canais: 12  
Memória: possui 
Bateria interna: possui  
Tela LCD: possui  
Suporte com rodízios: possui  
Software para exame em computador: 
Possui  
Alarme em mensagem visual de 
eletrodo solto e bateria fraca. Tensão 
bivolt (110/220V). Registro na ANVISA. 
Manual com língua portuguesa. 
Treinamento de funcionário (s) por 
parte da Contratada no local 
determinado pela Secretaria de Saúde. 
Garantia mínima de 12 meses e/ou 
superior e assistência técnica no Estado 
do Espírito Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de  

 
 
 
 
 
 
 
 

02 

   

16 ESCADA COM 2 DEGRAUS 
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Degraus: Revestimento com tapete 
antiderrapante 
Garantia mínima de fabricante 

 
 
 

Unida
de 

 
 

03 

   

17 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 
Característica Física: 
Material de confecção: Tecido em 
algodão 
Tipo de feixe: Metal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  
 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

28 

Móvel, calibração verificada pelo 
INMETRO, manômetro de alta precisão, 
manguito com pêra em látex de 
qualidade superior, braçadeira adulto 
estojo para viagem. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
 

Unida
de 

06 

18 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 
Característica Física: 
Material de confecção: Tecido em 
algodão 
Tipo de feixe: Velcro  
Móvel, calibração verificada pelo 
INMETRO, manômetro de alta precisão, 
manguito com pêra em látex de 
qualidade superior, braçadeira infantil 
estojo para viagem. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
 
 
 
 

Unida
de  

 
 
 
 

01 

   

19 ESTETOSCÓPIO ADULTO 
Característica Física: 
Tipo: Duplo 
Auscultador: Aço inoxidável 
Que atenda a todas as necessidades de 
diagnóstico, desde detecção se sons de 
Korotkoff da pressão sanguínea até 
analise de murmúrios cardíacos sutis. 
Com selo de aprovação do INMETRO e 
com registro na ANVISA.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

08 

   

20 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Iluminação LED - haste flexível. Foco de 
luz auxiliar para exames clínicos e 
ginecológicos. A haste superior deverá 
ser flexível. Altura variável MÍNIMA 
entre (100 a 170 cm com espelho). Base 
do pedestal com mínimo 03 rodízios 
proporcionando maior sustentação e 
segurança ao equipamento. 
Alimentação elétrica BIVOLT 
selecionável em 110 ou 220 V. Com selo 
de aprovação do INMETRO e com 
registro na ANVISA.  Garantia mínima 
de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 

03 

   

21 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE      
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VACINAS (1 PORTA MÍN. 280 LTS) 
Característica Física: 
Cor: branca 
Porta: 01 
Desenvolvido especificamente para a 
guarda de vacinas, Com no mínimo 4 
prateleiras fabricadas em aço 
inoxidável com sistemas de contra 
portas. Porta de Vidro tipo anti-
embaçante, painel de comando e 
controle frontal e de fácil acesso, com 
comando eletrônico programável 
mínimo de 2°C a 8°C. Sistema de alarme 
sonoro de máxima e mínima 
temperatura. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de  

 
 
 
 
 
 

01 

22 LANTERNA CLÍNICA 
Característica Física: 
Tipo: LED 
Material de confecção: Aço 
Performance com iluminação LED 
mínimo 2,5 V, acionamento através do 
botão liga/desliga, Alimentação através 
de duas pilhas "AAA", garantia mínima 
12 meses. 

 
 
 

Unida
de 

 
 

03 

   

23 LARINGOSCÓPIO ADULTO 
Característica Física: 
Composição: 05 lâminas de aço inox  
Conjunto de laringoscópio com cabo em 
aço inoxidável. Lâmpada Led que 
proporcione maior luminosidade. 
Todas as lâminas deverão ser isentas de 
pontos de soldas e autoclaváveis. As 
lâminas e os cabos devem possuir 
sistema codificado compatíveis com 
laringoscópios padrão internacional. 
Deve acompanhar um estojo para 
acondicionar o conjunto e manual de 
instruções em português. Alimentação 
por pilhas.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 

02 
 

   

24 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 
Característica Física: 
Composição: 03 lâminas de aço inox e 
fibra ótica. 
Conjunto de laringoscópio com cabo em 

 
 
 
 
 

02 
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aço inoxidável. Lâmpada Led que 
proporcione maior luminosidade. 
Todas as lâminas deverão ser isentas de 
pontos de soldas e autoclaváveis. As 
lâminas e os cabos devem possuir 
sistema codificado compatíveis com 
laringoscópios padrão internacional. 
Deve acompanhar um estojo para 
acondicionar o conjunto e manual de 
instruções em português. Alimentação 
por pilhas.  
Garantia mínima de 12 meses. 

 
 
 

Unida
de  

25 MEBULIZADOR PORTÁTIL 
Característica Física: 
Tipo: Ultrassônico 
Numero de saídas: 01 
Acessórios: máscara de silicone, 
copinhos de medicação, traquéia, 
Alimentação elétrica bivolt selecionável 
em 110 ou 220 V. Garantia mínima de 
12 meses.  

 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 

04 

   

26 MESA AUXILIAR 
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Estrutura em aço,tampo e prateleira em 
chapa de aço, pés com rodízio, 
dimensões 0,40 m largura, 0,60 
comprimento, 0,80 altura. Deverá ser 
entregue montada. 

 
 
 

Unida
de 

 
 

01 

   

27 MESA DE EXAMES  
Característica Física: 
Material de confecção: aço / ferro 
pintado 
Posição do leito : móvel  
Acessório(s): não possui   
Gabinete com portas e gavetas: não 
possui   
Garantia mínima de fabricante. 

 
 
 

Unida
de  

 
 
 

 
 

04 
 

   

28 MESA DE MAYO  
Característica Física: 
Material de confecção: aço inoxidável 
Tampo com dimensões aproximadas de 
48 x 32 cm em aço inox, estrutura 
tubular com tratamento anti-corrosivo, 
montada sobre tripé 03 rodízios com 

 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 

03 
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rodízios; sistema de regulagem de 
altura mínima de 70 cm  e máxima de 
1,20 m. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

29 MESA GINECOLÓGICA 
Característica Física: 
Material de Confecção: Aço inoxidável 
Posição do Leito: Móvel 
Com tampo (leito) construído em chapa 
de aço inoxidável mínimo de 1,5mm, 
estrutura tubular. Leito móvel através 
de cremalheiras, pés protegidos com 
ponteiras de borracha e um par de 
estribos, acompanhada de coxin 
revestido de courvin. Dimensões 
mínimas e/ou aproximadas: 1,80 X 0,52 
X 0,80m. Garantia de fábrica. 

 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

02 

   

30 NEGATOSCÓPIO 
Característica Física: 
Material de confecção: Aço inoxidável 
Tipo: Parede/2 corpos 
Estrutura em chapa de aço inox; painel 
em acrílico branco; interruptor liga-
desliga; prendedores de radiografia em 
aço inox; luminosidade através de 
lâmpadas fluorescentes. Tensão 
alimentação 110V. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

01 

   

31 OTOSCÓPIO 
Característica Física: 
Composição: mínimo de 10 espéculos 
reusáveis 
Bateria: recarregável 
Com cabo em aço inoxidável, cabeçote 
para espéculos com lâmpada e 
regulador de alta e baixa luminosidade. 
Encaixe para visor sobressalente 
articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 10 espéculos 
reutilizáveis e em diferentes calibres; 
lâmpada e visor sobressalente; 
espéculos descartáveis nas seguintes 
quantidades e medidas: 2 mm de 
diâmetro externo, 3 mm de diâmetro 
externo, 4 mm de diâmetro externo, 5 
mm de  diâmetro externo; bolsa para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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acondicionamento. Informações 
Adicionais: bateria recarregável. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses; 
registro do produto na 
ANVISA/Ministério da Saúde; manual 
de operação em português; especificar 
característica do modelo ofertado, 
contendo dados dimensionais e de 
acabamento. 

32 OXÍMETRO DE PULSO 
Característica Física: 
Tipo: portátil 
Curva Plestimográfica: possui 
Sensor de SpO2: 03 
Visor colorido de alta resolução, 
Indicação da SpO2, freqüência cardíaca, 
força de pulso, onda pletismográfica e 
tabelas de tendência, com baterias e 
sensor, Ergonomicamente projetado, 
níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e 
freqüência cardíaca, Indicador 
luminoso de alerta, alimentação bivolt 
automático, bateria interna 
recarregável e carregador integrado ao 
equipamento. Deverá conter no 
mínimo: 01 capa de proteção com 
suporte,  fonte de alimentação bivolt, 
manual de operação em português. 
Registro na ANVISA e garantia mínima 
de 12 (doze) meses.  

 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 

02 

   

33 REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
ADULTO (AMBU) 
Característica Física: 
Reservatório Pulmonar: possui 
Material de confecção: silicone 
Com conjunto de máscaras em vários 
tamanhos de silicone autoclavável. 
Coxim e conexão de paciente em 
silicone autoclavável. Válvula anti-
reinalação (autoclavável) que define a 
inspiração e expiração do paciente. 
Com diafragma do e válvula de 
segurança incorporada. Válvula de 
entrada de ar (autoclavável) que 
permite encher o balão do reanimador 
com ar ambiente, com válvula de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 
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segurança para reservatório de 
oxigênio. Volume mínimo de 1.500 ml. 
Registro no Ministério da Saúde e 
garantia mínima de 12 (doze) meses. 

34 REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
PEDIÁTRICO (AMBU) 
Característica Física: 
Reservatório Pulmonar: possui 
Material de confecção: silicone 
Com conjunto de máscaras em vários 
tamanhos de silicone autoclavável. 
Coxim e conexão de paciente em 
silicone autoclavável. Válvula anti-
reinalação (autoclavável) que define a 
inspiração e expiração do paciente. 
Com diafragma do e válvula de 
segurança incorporada. Válvula de 
entrada de ar (autoclavável) que 
permite encher o balão do reanimador 
com ar ambiente, com válvula de 
segurança para reservatório de 
oxigênio. Volume mínimo de 500 ml. 
Registro no Ministério da Saúde e 
garantia mínima de 12 (doze) meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 

02 

   

35 SUPORTE DE SORO 
Característica Física: 
Tipo: pedestal altura regulável 
Material de confecção: aço inoxidável 
Suporte com capacidade mínima para 4 
soros (4 ganchos); coluna receptora de 
haste com anel para evitar 
amassamento e desgaste da haste, com 
regulagem de altura , base com 
rodízios; altura mínima 1,00m e 
máxima 2,00m. Todo material deve ter 
acabamentos regulares, seguro, 
resistente e de fácil manuseio.  
Garantia mínima 12 (doze) meses). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unida
de 

 
 
 
 
 
 

02 

   

Valor total   
 
 

DADOS DA PROPONENTE: 

Nome: ............................................................................................................................................................. 

Razão social: .................................................................................................................................................. 
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CNPJ nº.: ....................................................................................................................................................... 

Banco:......................... Agência nº.: .............................. Conta nº.: ............................................................... 

Endereço completo: ........................................................................................................................................ 

Telefones: ....................................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................. 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ................................................................................................ 

Prazo de entrega/instalação: De ate 30(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da 

nota de empenho.  

A contratada deverá fornecer treinamento na Unidade de Saúde de 02 (dois) funcionários (as) 

indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao manuseio e operação do (s) 

equipamento(s) solitado (s) e especificados (s) no Anexo I do edital 

Garantia: Os produtos deverão possuir  garantia não inferior de 12 (doze) meses, a contar da data 

do recebimento, montagem ou instalação pela empresa vencedora. 

Declaração: 

 

1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaro que aceito todas as exigências do edital e de seus anexos. 

Em ....... de ................................. de 2016. 

............................................................................ 
Assinatura da Proponente 
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ANEXO II 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
A empresa:....................................................................................................................................................,com sede na: 

...............................................................................................................................,C.G.C. nº. ......................................................,  

representada pelo(a)  Sr.(a)   ..................................................................................................,CREDENCIA o(a) 

Sr.(a)  ...................................................................... 

(CARGO)  ........................................................................................,portador(a) do R.G. nº. .............................................. 

e C.P.F.  nº. ..............................................................,para representá-la perante ao FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE na licitação por Pregão Presencial nº. ____/2016, podendo formular lances verbais e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

NOME: ........................................................................................................................................................... 

R.G.:................................................................................................................................................................ 

CARGO:  ........................................................................................................................................................ 

 
 

Obs: Este documento deverá ser entregue em mãos ao Pregoeiro no ato do Credenciamento.  
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ANEXO III 
 
MINUTA DE CONTRATO Nº. 000/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 038/2016 
PROCESSO N.° 4903/2015 de 30/12/2015 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES E A 

EMPRESA: ................................ 
O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde 
D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.208/0001-17, neste ato 
representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 14.635.944/0001-40, com sede na Rua 
Domício da Silva Martins, 33, Centro – Ibiraçu/ES, neste ato representada pela Senhora Secretária 
Municipal de Saúde Viviane Barbosa Sfalsin, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 
101.717.457-10, residente na residente no Distrito de Palmeiras, s/nº, Zona Rural - Ibiraçu/ES, CEP 
29.670-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado e a empresa 
.............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ..................., com 
sede na Rua .................... ............ CEP ..........., representada neste ato pelo Sr. ..........................., brasileiro (a), 
(estado Civil), inscrito no CPF sob nº. ............. residente na Rua ....................................... CEP .............., 
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento de acordo com as Leis nº. 
10.520/02 e 8.666/93, Lei 123 e Lei 147/14 e alterações em conformidade com o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 4903/2015 de 30/12/2015 da Secretaria Municipal de Saúde e o PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 038/2016, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente instrumento tem por aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com 
montagem e ou instalação, para tender as seguintes unidades: Unidade Sanitaria Rural de 
Pendanga, Unidade Sanitaria de Ibiraçu, Unidade Sanitaria Elias Bragatto e Unidade de Saúde 
Rufino Manoel Oliveira, no Municipio de Ibiraçu, através da Emenda Parlamentar do Ministério da 
Saúde – FNS/FMS por intermédio da Proposta nº 14635.944000/1140-01, conforme autorização 
no processo n.° 4903/2015 de 30/12/2015,  a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de 
Preços”. 
 
1.2 - O objeto desta licitação terá como Órgão Gestores a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 
 
1.3 – A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto deste instrumento contratual, 
pelo preço global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. 
 
1.4 – Quanto ao Controle de Qualidade, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente as 
instruções do preposto da Secretaria competente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
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2.1 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento 
vigente, a saber: 
 

110-  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

110001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

110001.10 SAÚDE 

110001.10301 ATENÇÃO BÁSICA 

110001.103010025 SAÚDE DE TODOS 

110001.1030100252.075 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

449052000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

CLÁUSULA TERCEIRA –CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
 
3.1- A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do Objeto 
licitado, o qual terá o prazo máximo de 05 dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento 
pela empresa das obrigações contratuais. 
 
3.2-  O pagamento será efetuado, de acordo com a apresentação da nota fiscal/fatura. 
 
3.3- O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada e/ou acordada com o Setor de Finanças da Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu. 
 
3.4- A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável 
pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua 
reapresentação.  
 
3.5- O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a 
Previdência Social e junto ao FGTS. 

 
3.6- Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir  Notas Fiscais, em nome Fundo Municipal 
de Saúde ( CNPJ Nº 14.635.944/0001-40) . 
 
3.7- Os preços por item licitados serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
4.1 - Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração até 
31/12/2016  com início na data da assinatura do termo de contrato, conforme § 4º, Artigo 62 da Lei 
8.666/1993. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
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5.1 - A CONTRATADA obriga-se a providenciar a execução dos serviços, objeto do presente 
contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da CONTRATANTE, 
dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO 
 
6.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 
73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal N.º 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal N.º 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

 
6.2.- O objeto desta licitação deverá ser efetuada nas unidades de Saúde para as quais forem 
destinadas, de acordo com o pedido efetuado pelo setor responsável. 
 
6.3. Se a qualidade dos materiais/ produtos entregues não corresponder às especificações do Edital, 
estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

 
 
6.4- Os equipamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais 
de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas 
condições de temperatura exigida em rótulos, caso esse existam. 

 
6.5- A avaliação dos equipamentos deverá estar devidamente identificada (as) com o número do 
Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manual, se 
for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas características, tais como data de 
fabricação, prazo de validade, marca, número de referência, código do produto e modelo. Será 
realizada por comissão especialmente designada para o recebimento de bens. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 - O CONTRATANTE fiscalizará os fornecimento dos equipamentos, através de seus órgãos 
competentes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condições do objeto do presente contrato, 
conforme Portaria nº 16.435/2015. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
8.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1 - A Contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer à Gerência de Contratos do Município para assinar o termo de contrato.  
 
9.2 - Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subseqüente, na 
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com 
vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 3º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
10.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, decorrentes da execução do fornecimento parcial ou total, isentando-o de todas as 
reclamações que surjam subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de 
qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos.  
 
10.2- Os equipamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi 

solicitado: forma de apresentação, prazo de validade, condições de conservação etc. 
 

a) Os equipamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, 
identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulos, caso esse existam. 
 

b) O prazo de garantia dos equipamentos não deverá ser superior e/ou a 12 (doze) meses, a 
contar da data da entrega do produto. 
 

10.3. Os equipamentos deverão acompanhar acessórios para o completo funcionamento e manual 
de operação e português. 
 
10.4. A contratada deverá fornecer treinamento na Unidade de Saúde de 02 (dois) funcionários (as) 
indicados pela Secretaria de Saúde, relativo ao manuseio e operação do (s) equipamento (s) 
solicitado (s) e especificado (s) no Anexo I. 
 
10.5- Além das obrigações contempladas na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e demais atos 
normativos que regem a matéria, devem ser destacadas as seguintes: 
 

a) Apresentar os equipamentos e materiais no local e data indicados pela Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUS, conforme determinado no catalogo/prospecto, apresentado na 
proposta de preços; 

 
b) No ato da entrega dos equipamentos e materiais deverá ser fornecida toda documentação 

necessária (Fiscal e Utilização); 
 

c) Todos os itens apresentados deverão guardar compatibilidade com o determinado neste 
Termo de Referência; 

 
d) Efetuar a substituição do(s) item(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, que não 

estiver(em) comprometendo a segurança, normalidade ou  conformidade do(s) 
equipamento(s) e material (s); 

 
e) No caso de vicio ou defeito oculto, que venha a acarretar no não funcionamento, no 

funcionamento incorreto ou incompatibilidade do(s) material(is) e do(s)equipamento(s), 
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gerando substituição de peça por meio de garantia do fabricante, esta será de TOTAL 
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, cabendo a este substituí-la e reaver nova peça 
junto ao fabricante, pelo período de 03 (três) meses, a contar da data da entrega atestada 
pelo fiscal do contrato. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
11.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer 
indenização à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
 
12.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes 
às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
13.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução 
do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 
10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 

13.2 – Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 
 
13.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 
não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: 
 

a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na 
alínea “b”. 
 - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 
b) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 
c) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, 
esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
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13.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
15.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo funcionário (a) que venham a 
ser designado (a) pela Administração e/ou Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, 
compreendendo-se no acompanhamento e na fiscalização: 
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 
tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

  
b) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 
038/2016.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
17.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o 
quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade 
com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 
 
18.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro da 
Comarca de Ibiraçu - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
18.2- E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas. 
Ibiraçu - ES, ..... de ................... de 2016. 

VIVIANE BARBOSA SFALSIM 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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CONTRATANTE  
_________________________________________ 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 


