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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E DE MÓVEIS 

NUMERO DE ORDEM: PROCESSO LICITATÓRIO No 51/2017 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

RECURSOS: CONVÊNIO 

FORMA DE FORNECIMENTO: IMEDIATO 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 DATA LIMITE: 25/07/2017 

 HORÁRIO: 9 HORAS E 30 MINUTOS  

 LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JECEABA, COM ENDEREÇO NA PRAÇA DAGMAR DE SOUZA LOBO, S/Nº, 

CENTRO, JECEABA – MG. 

 

O Prefeito de Jeceaba, senhor Fábio Vasconcelos, torna público que se acha aberta nesta 

Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - EXCLUSIVO PARA 

MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando  a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E DE MÓVEIS, que será regida 

pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal no 685/2007, de 15 

de maio de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, Lei Complementar nº 

123/2006 e suas alterações, em especial, pela Lei Complementar nº 147/2014 com as 
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alterações posteriores as disposições da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais normas aplicáveis à espécie, observado o contido neste Edital. 

1. DO OBJETO 

O objeto deste certame é a aquisição de equipamento médico hospitalar e de móveis, para 

utilização pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidade e especificações contidas 

no Anexo I deste Edital, denominado Termo de Referência. 

2. DO PROCESSAMENTO 

O processamento do Pregão será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do processo. 

3.  DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

3.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus anexos, que dele 

fazem parte indissociável. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do certame todos os interessados da atividade pertinente ao objeto da 

contratação que atenderem às exigências contidas neste Edital e seus anexos e não 

arrastarem impedimento. 

4.2. Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto não se enquadrem 

como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

Microempreendedores Individuais – MEI, também deverão lançar propostas de preços para 

esses itens. No entanto, não poderão participar da etapa de disputa. Tal procedimento tem 

por objetivo viabilizar a aplicação do disposto no processamento e julgamento da Licitação, 

quando suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, face a 

inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI. 



 

MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

  

 

3 
 

4.3. Não poderá participar desta licitação: 

a) A pessoa jurídica que não atender às condições deste edital; 
b) Empresa que esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com o poder público no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da 
administração indireta; 

c) Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) Pessoa jurídica da qual participe, como sócio, gerente ou diretor, servidor do 

Município de Jeceaba; 
e)  Empresa cuja finalidade social não seja compatível com o objeto desta licitação.  

4.4. As vedações observarão, também, o disposto no art. 9° da Lei 8.666/93 e todos os 

demais casos previstos em lei. 

4.5. A observância das vedações é de responsabilidade da licitante, que por seu 

descumprimento, se sujeita às sanções cabíveis. 

4.6. É permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observado o que 

prescreve o artigo 33 da Lei 8.666/93. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação, 
conforme ANEXO II; 

b) Tratando-se de representante legal, o instrumento de constituição da empresa 
registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) Tratando-se de procurador, a procuração 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 documento 
que comprove os poderes do outorgante para a outorga. 

5.2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação. 

5.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante, sendo vedado a este 

representar mais de uma credenciada. 
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5.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada da fase de lances, permanecendo a proposta 

escrita. 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

6.1. A licitante deverá apresentar em envelopes separados: 

I - proposta em envelope fechado e indevassável, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope no 1 - PROPOSTA  
Pregão no 29/2017 

II - documentos para habilitação, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope no 2 - HABILITAÇÃO 
Pregão no 29/2017 

6.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio ou, ainda, por 

documento extraído eletronicamente via Internet. 

7. DA PROPOSTA  

7.1. A proposta de preço, em modelo padrão de acordo com o Anexo III deste Edital, deverá 

conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da licitante; 
b) Número do processo licitatório e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com o Anexo I deste 

Edital; 
d) Preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, sendo 

considerado este o prazo no caso de inexistir a menção na proposta do licitante; 

7.2. A proposta deverá ser digitada, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
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rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

7.3. A proposta deverá ser apresentada em uma única via. 

7.4. Caso a proposta não esteja assinada e estando presente o representante legal ou 

procurador da licitante, será permitida a assinatura na mesma, validando-a. 

7.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as demais despesas 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

7.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista no Anexo I deste Edital. 

7.7. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a 

Pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

os quais dizem respeito a: 

I. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
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f) Certidão da Junta Comercial, comprovando o enquadramento como Microempresa 

– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI. 

II. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no CNPJ; 

b) Certidão de regularidade de situação com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou 

outra prova equivalente, na forma da lei; 

c) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

d) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

III. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata ou certidão judicial cível negativa, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, eletronicamente nos termos do caput do 

art. 8° da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça na Comarca 

responsável do licitante.  

IV. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, de que não está infringindo 

o disposto no inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição Federal, conforme Anexo IV 

deste Edital; 

b) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência 

de fatos impeditivos para a sua participação em processos licitatórios promovidos pelo 

município de Jeceaba, conforme Anexo V deste Edital. 

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.3.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" do inciso I, “HABILITAÇÃO 

JURÍDICA” não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
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8.3.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 

aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

8.3.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, ou em cópia simples, a ser autenticada pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 

apresentadas perfeitamente legíveis. 

8.3.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação 

da documentação exigida para a habilitação. 

9. DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

9.1. As microempresas, empresas de pequeno porte, ou microempreendedores individuais, 

por ocasião da assinatura do contrato, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição fiscal. 

9.2. 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 vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização do documento, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, conforme § 1º 

do Artigo 143 da Lei Complementar147/2014; 

9.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/936, sendo facultado à 

administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
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10.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 

com duração mínima de 20 (vinte) minutos. 

10.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e 

não serão admitidos novos participantes no certame. 

10.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificados os itens das propostas que: 

a) Apresentarem quantidades divergentes do Anexo I; 

b) Não contiverem o valor unitário do item; 

10.4. Nos casos de divergência entre valores unitário e global, prevalecerá o preço unitário; 

10.5. Não será admitida proposta que possua valores unitários com mais de duas casas 

decimais, sendo desprezada a terceira para fins de julgamento; 

10.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais 

licitantes; 

10.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três); 

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

10.8. Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item; 

10.9. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 
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em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços; 

10.10. 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; 

10.11. A aplicação do valor do lance incidirá sobre o preço unitário do item; 

10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa desistir da formulação de lances; 

10.13. Encerrada a etapa de lances, 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; 

10.14. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 

redução do preço; 

10.15. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito; 

10.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

10.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor; 

10.18. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos; 

b) Verificação de informações por meio eletrônico. 
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10.19. A verificação de informações será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada; 

10.20. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação; 

10.21. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos; 

10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

10.23. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente 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 declarado vencedor. 

10.24. Na hipótese da primeira colocada, caracterizada como microempresa, ou empresa de 

pequeno porte, ou microempreendedor individual apresentar alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Equipe de Pregão, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa; 

10.25. A não regularização da documentação no prazo previsto no inciso anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. 

11. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO. 

11.1. No final da sessão, o representante da licitante que desejar recorrer, deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção de fazê-lo, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
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apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

11.2. A ausência de manifestação do representante da licitante importará: 

a) A decadência do direito de recurso; 

b) A adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora; 

c) O encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

11.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente; 

11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora; 

11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

11.6. Não será procedida a adjudicação do objeto e respectiva homologação, caso sejam 

registradas quaisquer das hipóteses do art. 49 da LC 123/06. 

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. O sistema de fornecimento dos objetos licitados será em entrega imediata, mediante 

requisição do Setor de Compras. 

12.2. Todos os objetos deverão ser entregues mediante Ordem de Compra, no local 

estipulado para entrega, acompanhado da nota fiscal para conferência, que ocorrerá no ato da 

entrega no local de recebimento, por funcionário competente, sendo que a responsabilidade 

da entrega será por conta e risco do licitante adjudicado. 

12.3. Prazo de entrega: em 5 (cinco) dias, a contar do recebimento por parte da contratada da 

Ordem de Compra. 
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12.4. O Município de Jeceaba se reserva o direito de não receber os itens em desacordo com 

o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ata em decorrência da sua 

inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis. 

12.5. A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os itens em que se 

verifiquem irregularidades. 

12.6. O Fornecedor sujeitar-se-á fiscalização dos itens no ato da entrega, reservando-se o 

Município de Jeceaba o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os 

mesmos em condições satisfatórias. 

12.7. O local de entrega será aquele constante na Ordem de Compra. 

12.8. Correrá por conta da licitante adjudicatária todas as despesas decorrentes do 

fornecimento. 

12.9. Por ocasião da entrega, a (as) fatura (s) ou documento fiscal, será obrigatoriamente 

emitido pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do constante da documentação de 

regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado. 

12.10. Por ocasião da entrega do material, a licitante adjudicatária deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do 

servidor da Administração responsável pelo recebimento; 

12.11. Constatadas irregularidades nos fornecimento a Administração poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. DO PRAZO DE PAGAMENTO 
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13.1.2. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da 

nota fiscal devidamente atestada por quem de direito e mediante atestado, emitido pelo setor 

competente, comprovando que a licitante vencedora cumpriu todas as condições pactuadas; 

13.1.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 

seu vencimento ficará prorrogado pelo prazo que durar o saneamento das incorreções; 

13.1.4. O pagamento será feito mediante crédito na conta bancária indicada pela licitante 

adjudicatária ou cheque nominal; 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A aquisição em questão correrá à conta da seguinte dotação: 

02007004 101220320 2.046 4.4.90.52.00 Ficha: 00299 

15. DAS SANÇÕES 

A licitante adjudicatária que inadimplir em quaisquer termos de sua proposta, incidirá na multa 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens a ela adjudicados. 

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNÇÃO 

16.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências ou impugnar este Edital; 

16.2. A petição, convenientemente fundamentada, será dirigida à autoridade subscritora deste 

instrumento, que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas; 

16.3. Será indeferida de plano a petição infundada, que tenha por finalidade apenas 

procrastinar o certame; 

16.4. Acolhida a petição, será designada nova data para a realização do certame. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

17.2. Das sessões públicas de processamento deste Pregão serão lavradas atas, que serão 

assinadas pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes; 

17.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata; 

17.4. Os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pela Pregoeira e pelos representantes presentes; 

17.5. O resultado deste certame será divulgado via Internet no site www.jeceaba.mg.gov.br; 

17.6. Os demais atos atinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

mesmo endereço eletrônico acima referenciado; 

17.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não adjudicatárias 

ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitações e Contratos, pelo prazo de dez dias 

úteis, após a celebração do contrato; 

17.8. Expirado o prazo estabelecido no subitem anterior, o Setor de Compras dará a 

destinação que lhe convier aos documentos, sem qualquer indenização à licitante; 

17.9. A licitante adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e contratar com o município de Jeceaba e será descredenciada no 

cadastro de fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e no contrato e das demais cominações legais; 

17.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira; 

17.11. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

I. Anexo I – Termo de Referência; 

http://www.jeceaba.mg.gov.br/
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II. Anexo II – Carta de Credenciamento e Declaração de Atendimento às Condições de 
Habilitação 

III. Anexo III - Modelo padrão de proposta de preço; 
IV. Anexo IV - Declaração de que não está infringindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 

7o, da Constituição Federal; 
V. Anexo V - Declaração da inexistência de fato impeditivo da habilitação; 
VI. Anexo VI – Minuta de Contrato 

17.12. Não havendo possibilidade de pregoar todos os itens em um único dia, a sessão 

pública será encerrada e iniciada em dia e horário a serem definidos pela Pregoeira. 

17.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Entre Rios de Minas, MG. 

Jeceaba, 10 de julho de 2017 

 

Fábio Vasconcelos 
Prefeito  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E MOBILIÁRIO 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA 

UNIDADE 
SOLICITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

O objeto deste certame é a aquisição de equipamento médico hospitalar e de móveis, para 

utilização pela Secretaria Municipal Saúde, de acordo com as especificações e quantidades 

apresentadas neste Termo. 

2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição em questão faz-se para reposição do material necessário para o funcionamento 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

As planilhas abaixo apresentam os itens com suas respectivas descrições, 

quantidades e valores, que deverão ser rigorosamente atendidas. 

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

– EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI 

Item Descrição do item Quant. Valor unitário Valor total 
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1 

Amalgamador Odontológico-Painel 
digital com teclados tipo membrana 
interno;                                                                                                                                                                                                                                                       
Haste batedora com dupla velocidade: 
Média: 4200 oscilações por minuto-
Alta: 5000 oscilações por minuto;                                                                                                                                                                                              
Bivolt 127 v / 220 v-Automático;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Possui grande amplitude e movimento 
helicoidal elíptico em-oferecendo a 
homogeneização ideal. Indicado para 
todos os tipos de materiais 
odontológicos encapsulados;                                                                                                                                                                                                                                              
Garfo metálico com sistema universal, 
permitindo a fixação de todos os 
modelos de cápsulas de amálgama, 
inclusive cápsulas com êmbolos 
(ionômeros de vidro);                                                                                                                                                                                                                                                              
Sistema de amortecedores que anulam 
as vibrações transmitidas pela 
frequência da haste, tornando o 
equipamento estável e extremamente 
silencioso;                                                                                       
Bivolt Automático;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Segurança-Dispositivo de segurança 
com micro chave, interrompendo o 
funcionamento do equipamento caso a 
tampa seja aberta acidentalmente;                                                                                                              
Tampa protetora em acrílico de alto 
impacto transparente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
chave geral liga/desliga;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Temporizador digital- Eletrônico micro 
processado com escala de 0 a 99 
segundos;                                                                                                                                                                                                                                                          
Programação de tempo com memória 
automática ao final de cada 
operação,garantindo a repetição do 
tempo solicitado. 

1 R$ 850,00 R$ 850,00 

2 

Desfibrilador Convencional-
Desfibrilador externo automático com 
dois eletrodos. Mínimo de 200 choques 
(200 Joules);                                                                                                                                                           
Orientador por voz e leds indicadores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pode ser utilizado tanto na horizontal 
como na vertical;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Possui inteligência artificial, 
diagnosticando as condições do 
paciente, evitando a utilização sem 
necessidade do choque;                                                                                                                                                       
Grava eventos para uma análise 
posterior;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Bifásico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
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Fácil utilização e reposição das pás;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
sofware de conexão para gerenciar 
dados pelo PC Conector via USB;                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tecla de ECG. 

3 

Aparelho de Raios-X-Odontológico-
Modelo: Equipamento de Raios-X 
Odontológico Fixo Parede;                                                                                                                                                                                                                           
Intensidade da corrente no tubo:8 
mA +/- 20 % para 0,8 seg-para o tempo 
de 0,07 seg. corrente igual a 3,07 mA 
+/- 20 
%;Alimentação/frequência(bivolt/cha
ve manual):127 Volts +/- 10% 60Hz e 
220 Volts +/- 10% 60 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Número de fases: Monofásico; 
condições ambientais de operação: -
Faixa de temperatura ambiente: de +10 
graus a +40 graus Celsius                                                                                                                                                                                                                                                        
-Faixa de umidade:de 30% a 75% 
umidade relativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-Faixa de pressão atmosférica:700hPa 
a 1060 hPa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tipo de Corrente:AC (Alternada); Alta 
tensão:60 kVp +/- 10 %; Potência de 
entrada:1123 VA +/- 20%;                                                                                                                                                                                                                                                                             
Proteção contra penetração nociva 
de água: Equipamento Comum-IPX0 
(Equipamento fechado sem proteção 
contra penetração de água);                                                                                                                                                                                      
Grau de proteção contra choque 
elétrico: Equipamento Tipo B e Classe 
I;   Modo de Operação: Intermitente;                                                                                                                                                          
Corrente, Tempo de referência e 
mAs:para tempo de irradiação 0,07 
seg +/-(10% + 1ms)Tensão do tubo 70 
kV;Corrente no tubo é de 3,07 mA +/- 
20% 0,213 mAs+/- (10% + 0,2 
mAs);Tempo de irradiação 0,1 seg +/-
(10%+1ms):Tensão no tubo 70KV +/- 
10% Corrente no tubo 3,25 mA +/- 10% 
0,325 mAs +/-(10% +0,2mAs);                                                                                                      
Para Tempo Acima de 0,8 seg +/- 
(10%+1ms)Tensão no tubo 68 Kv +/- 
10%;Corrente no tubo 8mA +/- 20% 
0,544 mAs +/- (10% +0,2 mAs);                                                                                                                                                                                                      
Ponto focal nominal do tubo de 
Raios-X:0,8 mm x0.8 mm (IEC 60336);                                                                                                                                                                                                                                                                             
Filtragem Total: 3,52 mm Al 
equivalente-ver item abaixo filtração;                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 
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Gerador de raios-X: Imerso em óleo e 
fechado a vácuo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Método de desinfecção: Desinfecção 
com solução diluída de quaternário de 
amônio de 2000 a 3000 
ppm;Estabilidade mecânica: 

Estabilidade limitada em 10⁰ de 
inclinação;                                                                                            
Fusíveis:F1:Fusíveis Internos 220V-
10A F2:Fusíveis Internos 127V - 15A. 
F3: Fusível Interno 127 v/220 v - 0,25a. 
Fusível Tipo: fusão normal-vidro-
6,35x31,80 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tpo de Fusíveis: Vidro (modelo 
20AG);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dimensões externas Tipo Fixo 
Parede:Largura-400mm Comprimento-
1700 mm Altura-Ajustável ao ponto de 
fixação; Peso líquido do aparelho:23 
Kg(Fixo Parede);                                                                                                                                                                                                                          
Tubo de Raio X:Anodo Fixo-modelo 
XDT-F1 Fabricante: Fábrica de 

Instrumentos Médicos n⁰ 9 de Xangai-
Xangai-China Responsável técnico:Eng 
HermanHon Lee-CREA/RJ 94-1-01124-
1 Reg. Anvisa:8016370002-Material do 
Ativo:Tungstênio;                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cabeçote: Filtração Total:3,52 mm Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-HLV:1,6 mm Al;-para uso de:Meia 
Onda; Limitador: Marca Procion, 
modelo Cilíndrico sendo o Limitador 
definido como Colimador Procion-
número de série igual ao do cabeçote-
contem filtro de alumínio de 1,5 mm; 
Ângulo do alvo:12⁰ em relação a 
perpendicular do eixo anodo/catodo 
(eixo de referência);Valor nominal do 
Ponto focal:0,8 mm X 0,8 mm;                                             
Ponto focal-Indica a posição exata 
do centro emissor de raios x:ION 
70X:200 mm +/- 5 m com relação ao 
final do direcionador; sobre o eixo de 
referência(com tolerância de +/- 1 mm);                                                                                                                                                                                                                                           
Dissipação Térmica Contínua do 
conjunto emissor de raios X:170 
Watts;   Proteção contra 
temperaturas excessivas no 
cabeçote e Isolação Elétrica: Tempo 
de resfriamento de 30 segundos sem 
disparos. Isolação Básica; Potência 
nominal do Gerador para t=0,07 seg 
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em modo intermitente: 0.213 kW +/- 
20% para 70 Kv e corrente anódica de 
3,05 mA;                          Potência 
nominal do gerador para t=0,1 seg 
em modo intermitente:0.227 kW +/- 
20% para 60kV e corrente anódica de 
3,25 mA;                                                                                                                                               
Potência total do gerador para t=3 
seg em modo intermitente:0,69 kW 
+/- 20% para 70kV e corrente anódica 
de 8 mA +/- 20%; Tempo de pré-
aquecimento do tubo:240 
milissegundos; Teste de 
Reprodutibilidade: Somente a partir 
de 0,20 seg; "Radiação”: Símbolo 
indica local do equipamento emite 
radiação ionizante; 

4 
Armário: Armário em aço /ferro 
pintado, no mínimo de 1,80 x 0,75 M. 

2 R$ 650,00 R$ 1.300,00 

5 

Armário Vitrine: Armário de aço, ferro 
pintado, 01 porta, fechadura cilíndrica, 
fundo e teto em chapa de aço, porta e 
laterais de vidro cristal de 03 mm, com 
prateleiras de vidro de 4 mm.                                                                                                                                                                                                                                 
Dimensões: 0,50m comp. X 0,40 prof. 
X 1,50m de altura. Acompanha chave 

1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

6 

Arquivo: Arquivo em aço 04 gavetas 
para pasta suspensa.Alt 
1335/Larg.460/Prof.708mm.Capacidad
e de 30 kgf por gaveta.                                                                                     
Corpo e frente das gavetas em chapa 
24.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Carrinhos telescópicos. Porta etiqueta 
estampado em cada gaveta.                                                                                                                                                                                 
Fechadura com trava simultânea.                                                                                                                                                                                                                                              
Medidas das Gavetas:Alt. 
280/Larg.390/Prof. 580 mm. 

4 R$ 520,00 R$ 2.080,00 

7 
Aspirador de secreções Elétrico 
Móvel- 

1 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 

8 

Jato de Bicabornato-Encaixe: Borden                                                                                                                                                                                                                                                     
-Peso líquido:0,21 Kg-Peso Bruto:0,40 
Kg                                                                                                                                                                                                                                
-Pressão de entrada de ar(regulada no 
equipo):30 PSI a 40 PSI                                                                                                                                                                         
-Pressão de entrada de água(regulada 
no equipo) 14 PSI a 40 PSI                                                                                                                                                                                  
-Acionamento:Bivolt 110V/220 V. 

1 R$ 700,00 R$ 700,00 
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9 

Escada com 2 Degraus-Armação em 
tubos redondos;                                                                                                                                                                                                   
Esmaltada;                                                                                                                                                                                                                                                          
Reforçada;                                                                                                                                                                                                                                                                             
Degraus revestidos com material 
sintético antiderrapante e cinta de aço 
inox;                                                                                                                                                                                                                                                     
Pés com ponteiras de borracha 

2 R$ 300,00 R$ 600,00 

10 

Autoclave Horizontal de Mesa (até 
75litros)-Consumo de energia: 10 
kW/h;                                                                                                                                      
Capacidade:105 Litros ;                                                                                                                                                                                                                                                
Corpo das válvulas: Aço Inox ou 
Bronze;                                                                                                                                                                                                             
Dimensões da Câmara:40x40x66 cm 
(LxAxP);                                                                                                                                                                                                                                
Dimensões do gabinete:82x1,85x97 
cm(LxAxP);                                                                                                                                                                                                        
Interface:IHM Touchscreen colorida 
3,5";                                                                                                                                                                                                                                      
Material da câmara: Inox 304 e 316L;                                                                                                                                                                                                                       
Material das Resistências :Aço Inox;                                                                                                                                                                                                                              
Material das Tubulações e Conexões: 
Aço Inox Liga de Cobre, Teflon e 
EPDM;                                                                                                                                                       
Material do Gabinete: Aço inox 
escovado;                                                                                                                                                                                                                    
Número de Portas: 01 Porta;                                                                                                                                                                                                                                        
Potência da Bomba de Vácuo: 1,5 HP;                                                                                                                                                                                                                            
Potência Elétrica do Gerador de Vapor: 
18 Kw;                                                                                                                                                                                                                 
Pressão Mínima e Máxima de 
trabalho:1,1 Bar à 2,2 Bar;                                                                                                                                                                                                     
Temperatura de trabalho:121⁰C á 

134⁰C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tipo de Controlador: Controlador 
Lógico Programável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tratamento superficial da Câmara 
Interna: Polimento Mecânico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Válvula de entrada de vapor: Válvula 
angular;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Voltagem: 220 v trifásico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Peso líquido: 530 Kg;Peso Bruto:580 
Kg; 

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
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11 

Balança Antropométrica Infantil: 
capacidade de 16 Kg, divisões de 
10g;Pesagem mínima 200g;                                                                                                                   
Concha anatômica em polipropileno 
com medidas 540x300 mm;                                                                                                                                                                       
Régua graduada latão cromado;                                                                                                                                                                                                                                        
Cursor em aço inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                 
Estrutura em chapa de aço carbono;                                                                                                                                                                                                                                             
Acabamento em tinta PU branco;                                                                                                                                                                                                                                  
Pés reguláveis em borracha sintética; 
Homologadas pelo INMETRO e 
aferidas pelo IPEM;                                                                                                                                    
01 ano de garantia;Peso:31,00. 

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

12 

Bicicleta Ergométrica Vertical: 
Módulo Multifuncional LCD colorido 
com backlight. Velocidade, distância, 
cronômetro, monitoramento cardíaco, 
calorias e nível de resistência.                                                                                                                                                                                                                                                 
Programas de treinamento: 11 
Programas de exercícios;                                                                                                                                                                                                       
Sistema de resistência: 
Eletromagnético;                                                                                                                                                                                                        
Níveis de resistência 8 níveis de carga 
500 w Max;                                                                                                                                                                                                              
Verificação cardíaca:Handgrip e 
receptor para cinta torácica.Polar-
H1,H2,H7,T31,T34;                                                                                                                         
Estrutura em aço carbono com pintura 
eletrostática a pó;                                                                                                                                                                                                       
Carenagem rotomoldada em 
polietileno; Capacidade de uso:150 Kg                                                                                                                                                             
Idiomas:Português,Inglês ou 
Espanhol;Dimensões:163 cm x 56 cm x 
122 cm (CxLxA);Peso: 42 Kg;                                                                                                                              
Transporte: Pés dianteiros com rodas; 
Garantia de até 3 anos. 

1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 

13 

Laser para Fisioterapia: Equipamento 
de laser terapêutico de baixa potência 
com possibilidade de operação com 
três canetas. 660 nm(Po-30mW),830 
nm (Po-30 mW) e 904 nm(Po-70 W 
Pico).As canetas 660 nme 830 nm 
operam no modo contínuo e pulsado. A 
caneta 904 nm opera somente no 
modo pulsado à 10 kHz.Cálculo 
automático do tempo de irradiação.;                                                                                                                                                                                                                 
Bivolt 127 e 220 Volts/ 50/60 Hz.;                                                                                                                                                                                                                                            
Dimensões:36 x 31,5 x 12,5 (L xP xA 
)cm;                                                                                                                                                                                                                                                                
Peso aproximado, sem acessórios:1,5 
Kg 

1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 
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14 
Caixa para Desinfecção de Limas 
Endodônticas 

1 R$ 70,00 R$ 70,00 

15 

Compressor Odontológico: Mínimo 
de 40 litros;                                                                                                                                                                                                    
Potência: 2,0 HP;                                                                                                                                                                                                                                                                          
isento de óleo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fluxo de ar: 210(teórico);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tanque: 40 l; Peso: 42 Kg;                                                                                                                                                                                                                                           
Dimensões: 45 x 45 x 72 cm;                                                                                                                                                                                                                                            
Pressão Máxima: 120 PSI 10%;Tensão 
e frequência: Monofásico AC 110V 
10% 60H 1% 

1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

16 

Destilador de água: Reservatório de 
quatro litros;                                                                                                                                                                                                                  
Cuba interna em aço inoxidável;                                                                                                                                                                                                                                                 
É compacta, com formato cilíndrico e 
de fácil transporte. Possui vedação 
entre as partes mediante anel de 
silicone para manter a pressão interna. 
O corpo é recoberto por termoplástico, 
tornando-o resistente e fácil de limpar;                                                                                                                                                     
Velocidade suficiente para suprir até 
quatro autoclaves de 12 litros 
funcionando simultaneamente (1 litro 
por hora);                                                                                                                                       
Botão de acionamento;                                                                                                                                                                                                                                                                  
Desligamento Automático quando 
acabar a água do reservatório interno;                                                                                                                                                                            
corpo em aço Inox;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Abastecimento manual;                                                                                                                                                                                                                                                         
Não exige instalações hidráulicas; 

1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

17 

Oxímetro de Pulso: Tipo de mesa, 
Display gráfico de cristal líquido;                                                                                                                                                                                                
Oximetria de pulso com curva 
pletismográfica com um sensor de 
SPO2 e tecnologia anti-movimento;                                                                                                                 
alarmes audiovisuais progamáveis;                                                                                                                                                                                                                                           
Bateria interna recarregável com 
autonomia de 3 horas;                                                                                                                                                                                           
Gráfico de tendência de até 72 horas. 

1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

18 

Prancha de Imobilização de Coluna 
Longa: Confeccionado em 
compensado naval de 15 mm de 
espessura;                                                                                                          
totalmente liso na superfície;                                                                                                                                                                                                                                                          
com 03 cintos de segurança em fita de 
comprimento de 1,40 m de 5 cm de 
largura;                                                                                                                                                             

2 R$ 820,00 R$ 1.640,00 



 

MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

  

 

24 
 

Dimensões externas 
aproximadas:1,80m de comprimento x 
45 cm de largura;                                                                                                                                                                        
Peso:9,00. 

19 Seladora 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

20 

Tela de Projeção: Formato móvel que 
possibilita a utilização da tela em 
diversos ambientes possui tripé com 
ajuste de altura e acionamento manual, 
ideal para projeções em pequenos e 
médios ambientes, como salas de aula, 
centros de treinamento, possibilitando a 
projeção em até 100";                                
Constituída de estojo metálico em aço 
com pintura eletrostática anticorrosiva 
com proteção contra arranhões;                                                                                         
Cor branca;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tipo de acionamento da tela: manual;                                                                                                                                                                                                                        
Material: Estojo Metálico em aço;                                                                                                                                                                                                                       
Acabamento: Pintura Eletrostática 
anticorrosiva com proteção contra 
arranhões. 

1 R$ 700,00 R$ 700,00 

21 

TENS E FES:Deve possuir dois canais 
de ajustes de intensidade 
independentes. Possibilita a escolha de 
T(duração do pulso) de 50 Us a 500 us 
e de R(frequência de repetição dos 
pulsos) de 0,5 u Hz a 250 Hz.A seleção 
destes parâmetros (T e R) é feita via 
teclado de toque com as informações 
mostradas em display de cristal líquido;                                                                                                                                                                                                                   
Amplitude de 250 mA para todos os 
canais;                                                                                                                                                                                                             
Material:Metal e polipropileno;                                                                                                                                                                                                                                          
Voltagem:Bivolt 100/240 volts 50/60 
Hz;                                                                                                                                                                                                                         
Dimensões:27x26,6x12,5 cm (LxPxA);                                                                                                                                                                                                                                                       
Peso:1,85 Kg;                                                                                                                                                                                                                                                    
Registro na ANVISA 

1 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 
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22 

Ultrassom Odontológico: Ampla 
variação do fluxo de água ou do líquido 
irrigante proporcionando uma 
regulagem precisa. Permite trabalhos 
sem refrigeração. Iluminação interna do 
reservatório de bicabornato, facilitando 
a visualização do volume de 
bicarbonato sem a necessidade de 
retirar a tampa; Transdutor do 
ultrassom piezoeléctrico através de 
pastilhas cerâmicas com frequência de 
32.000 Hz estabilizado 
eletronicamente;                                                                           
Caneta de ultrassom, com luz de LED 
para melhor visualização do campo de 
trabalho;Capa da caneta de ultrassom 
confeccionada em silicone, removível e 
autolavável;                                                                                                                                                                                                                                                           
Seguindo a mais alta tecnologia, a 
caneta de ultrassom possui somente a 
sua capa removível e 
autoclavável,proporcionando uma 
longa vida útil ao transdutor; Exclusivo 
seletor automático do modo de 
operação (ultrassom ou jato de 
bicabornato) ao retirar uma das 
canetas do suporte, facilitando o 
manuseio operacional;                                                                                                                                                                                                                                                           
Reservatório de Bicarbonato com 
aquecimento-Sistema de aquecimento 
do ambiente interno do reservatório, 
assegurando um baixo índice de 
umidade para o bicarbonato, 
contribuindo para uma melhor 
eficiência do jateamento e menor 
probabilidade de obstruções nas 
tubulações internas do equipamento;-
Exclusividade Schuster.                                                                                                                                                                                                                 
Dispositivo patenteado no I.N.P.I 
(Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial);                                                                                                                                             
Ultrassom-Ajuste no painel sensível e 
preciso de sua potência e do fluxo de 
refrigeração. Pode executar 
procedimentos sem o uso de 
refrigeração como condensação de 
amálgama, cimentação de 
onlays/inlays;-Alta frequência na ponta 
ativa, formando uma fina névoa de 
água, sem que haja gotejamento;                                
-5 níveis de potência do ultrassom 

1 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 
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(baixa, baixa/média, média, média/alta 
e alta);                                                                                                                                                      
-Tips(pontas)com vários 
modelos:Periodontia,Endodontia,Dentis
tica e Prótese, Preparação cavitária;                                                                                                                      
-Acompanham o equipamento: Pontas 
T1,T2 e T3.                                                                                                                                                                                                           
Jato de Bicabornato-peça de mão 
metálica, removível e autolavável. 
Confeccionada em alumínio adonisado, 
possui alta resistência aos 
procedimentos de esterilização, 
contribuindo para que tenha uma loga 
vida útil;-Filtro de ar com drenagem 
automática;                                                                                                                        
-Tampa do reservatório de bicarbonato 
com visualizador;                                                                                                                                                                                      
-Entrada de ar e água com bitolas 
desiguais, evitando uma possível 
ligação invertida;                                                                                                                                                                                
-Chave geral luminosa localizada no 
painel;                                                                                                                                                                                                                        
-Pedal de acionamento único;                                                                                                                                                                                                                                               
-altura do reservatório da bomba 
peristáltica:13,5 cm;                                                                                                                                                                                                          
-dimensões: Largura:21,8 cm x 
Comprimento: 24 cm; Peso líquido:3,00 
Kg; Peso Bruto:4,00 Kg;                                                                                                                      
Frequência do ultrassom:32.000 
Hz;Pressão de entrada de ar:60 PSI a 
80 PSI;Alimentação:Bivolt 
127V/220V;Frequência:50/60 
Hz;Fusível:1A 110V/220V; Potência: 60 
VA; Consumo: 0,45ₐ. 

23 

Ultrassom para Fisioterapia: 
Frequência de 1 MHz;Transdutor com 
Era de 7 cm²;                                                                                                                                                                                                             
Potência máxima de saída do 
ultrassom é de 21 Watts;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Modo de emissão do ultrassom 
contínuo e pulsado, sendo o modo 
pulsado com frequência de repetição 
do pulso de 100 Hz,48 Hz ou 16 Hz e 
com razão de pulso de 50 % e 20 %;                                                                                                                                                                                                                                                         
-Bivolt 127 e 220 volts/50/60 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dimensões:27x16,6x12,5 (LxPxA cm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Peso Aproximado com transdutor:1,4 
Kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Registro na ANVISA. 

1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
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TOTAL GERAL: R$ 49.990,00 (Quarenta e nove mil novecentos e noventa). 

4. DO FORNECIMENTO 

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de 5 (cinco) dias, a partir da data do 

recebimento da Ordem de Compra. 

5. DO RECEBIMENTO 
 

5.2. O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação pelo gestor do 

contrato de que este foi executado de acordo com todas as exigências contratualmente 

previstas. 

5.3. A Prefeitura Municipal de Jeceaba se reserva o direito de não receber o produto fornecido 

em desacordo com as especificações e condições constantes deste anexo, podendo rescindir 

a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente. 

6. DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

6.1.1. Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos.  

6.1.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto no prazo, quantidades e qualidades 

exigidas, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e de 

acordo com as demandas da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade 

no fornecimento dos produtos; 

6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante 

o período contratado; 

6.1.4. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

que venha a prejudicar o fornecimento, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários:  
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I. Comunicar a CONTRATANTE de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os 

documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem 

considerados;  

II. Fornecer produtos de primeira qualidade, de acordo com as especificações e normas 

vigentes. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das 

normas permitidas por lei; 

III. Responder por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da 

municipal durante a entrega dos materiais, seja decorrente de vícios de fabricação ou 

por ação ou omissão de seus empregados, devendo reparar às suas custas os 

mesmos, sem que lhe caiba indenização alguma por parte do Município. 

IV. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos; 

V. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento; 

VI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na 

legislação decorrente do fornecimento do objeto, obrigando-se a saldá-los na época 

devida, não podendo haver transferência de débitos de responsabilidade da 

Contratada à Contratante. 

VII. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas 

os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento 

dos, materiais. 

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.2.1. Requisitar, por meio de Ordem de Compra, o objeto deste certame, conforme as 

necessidades da Secretaria Requisitante e atestar o recebimento dos produtos.  

6.2.2. Conferir o fornecimento dos produtos, mesmo sendo a licitante vencedora a única e 

exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas. 

6.2.3. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento e interromper 

imediatamente o fornecimento se for o caso. 

6.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora. 
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6.2.5. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital. 

6.2.6. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias. 

6.2.7. Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente 

bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente 

discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega. 

7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

7.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, a 

fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão pelo gestor do contrato, a ser 

oportunamente nomeado. 

7.2. A Secretaria Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento 

dos produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 

pagamentos à licitante vencedora. 

7.3. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, 

na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da Prefeitura ou de seus agentes e 

prepostos. 

7.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal 

de Jeceaba. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O presente anexo foi elaborado com base no pedido de aquisição feito pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que o “de acordo” do responsável pela 

referida área neste anexo implica a integral concordância, sem restrições, com todas as 

condições e especificações aqui definidas, o qual, inclusive, assume como sendo seus 

eventuais acréscimos ou alterações feitos no edital e neste documento em relação ao citado 

pedido de aquisição. 
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Jeceaba, 10 de Julho de 2017 

 
 

Vinícius de Paula Gonzaga 
                                                  Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E MOBILIÁRIO 

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) 

Sr.(a)____________________________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º ______________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, 

como representante da empresa ________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº __________________, para participar da licitação instaurada pela 

Prefeitura Municipal de Jeceaba, na modalidade Pregão Presencial nº 29/2017, na qualidade 

de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem 

como formular proposta comercial, efetuar lances, assinar documentos, manifestar-se em 

nome da empresa, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, sob pena de 

responsabilização nos termos da Lei. 

____________________________, ____ de _______________ de 2017. 

Assinatura:  
Nome legível: _____________________ 
Cargo: __________________________ 
Carimbo CNPJ: 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa 

a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. O licitante apresentará 

no ato do credenciamento o modelo acima fora dos Envelopes. 

Observação: 

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E MOBILIÁRIO 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 

À  
Prefeitura Municipal de Jeceaba 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição 
estadual n° ........................, estabelecida à Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., 
na cidade de ................, telefone................, fax ....................., vem pela presente apresentar 
sua proposta de preços para fornecimento de equipamentos médico- hospitalares e mobiliário, 
de acordo com as exigências do Edital supra citado. 
 
 

Item Descrição do item Quant. Valor unit Valor total 

1 

Amalgamador Odontológico-Painel digital 
com teclados tipo membrana interno;                                                                                                                                                                                                                                                       
Haste batedora com dupla velocidade: 
Média: 4200 oscilações por minuto-Alta: 
5000 oscilações por minuto;                                                                                                                                                                                              
Bivolt 127 v / 220 v-Automático;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Possui grande amplitude e movimento 
helicoidal elíptico em-oferecendo a 
homogeneização ideal. Indicado para todos 
os tipos de materiais odontológicos 
encapsulados;                                                                                                                                                                                                                                              
Garfo metálico com sistema universal, 
permitindo a fixação de todos os modelos de 
cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas 
com êmbolos (ionômeros de vidro);                                                                                                                                                                                                                                                              
Sistema de amortecedores que anulam as 
vibrações transmitidas pela frequência da 
haste, tornando o equipamento estável e 
extremamente silencioso;                                                                                       
Bivolt Automático;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Segurança-Dispositivo de segurança com 
micro chave, interrompendo o 
funcionamento do equipamento caso a 
tampa seja aberta acidentalmente;                                                                                                              
Tampa protetora em acrílico de alto impacto 
transparente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
chave geral liga/desliga;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 R$  R$  
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Temporizador digital- Eletrônico micro 
processado com escala de 0 a 99 segundos;                                                                                                                                                                                                                                                          
Programação de tempo com memória 
automática ao final de cada operação, 
garantindo a repetição do tempo solicitado. 

2 

Desfibrilador Convencional-Desfibrilador 
externo automático com dois eletrodos. 
Mínimo de 200 choques (200 Joules);                                                                                                                                                           
Orientador por voz e leds indicadores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pode ser utilizado tanto na horizontal como 
na vertical;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Possui inteligência artificial, diagnosticando 
as condições do paciente, evitando a 
utilização sem necessidade do choque;                                                                                                                                                       
Grava eventos para uma análise posterior;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Bifásico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fácil utilização e reposição das pás;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
sofware de conexão para gerenciar dados 
pelo PC Conector via USB;                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tecla de ECG. 

1 R$  R$  

3 

Aparelho de Raios-X-Odontológico-
Modelo: Equipamento de Raios-X 
Odontológico Fixo Parede;                                                                                                                                                                                                                           
Intensidade da corrente no tubo:8 mA +/- 
20 % para 0,8 seg-para o tempo de 0,07 
seg. corrente igual a 3,07 mA +/- 20 
%;Alimentação/frequência(bivolt/chave 
manual):127 Volts +/- 10% 60Hz e 220 
Volts +/- 10% 60 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Número de fases: Monofásico; condições 
ambientais de operação: -Faixa de 
temperatura ambiente: de +10 graus a +40 
graus Celsius                                                                                                                                                                                                                                                        
-Faixa de umidade:de 30% a 75% umidade 
relativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-Faixa de pressão atmosférica:700hPa a 
1060 hPa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tipo de Corrente:AC (Alternada); Alta 
tensão:60 kVp +/- 10 %; Potência de 
entrada:1123 VA +/- 20%;                                                                                                                                                                                                                                                                             
Proteção contra penetração nociva de 
água: Equipamento Comum-IPX0 
(Equipamento fechado sem proteção contra 
penetração de água);                                                                                                                                                                                      

1 R$  R$  
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Grau de proteção contra choque elétrico: 
Equipamento Tipo B e Classe I;   Modo de 
Operação: Intermitente;                                                                                                                                                          
Corrente, Tempo de referência e 
mAs:para tempo de irradiação 0,07 seg 
+/-(10% + 1ms)Tensão do tubo 70 
kV;Corrente no tubo é de 3,07 mA +/- 20% 
0,213 mAs+/- (10% + 0,2 mAs);Tempo de 
irradiação 0,1 seg +/-(10%+1ms):Tensão 
no tubo 70KV +/- 10% Corrente no tubo 3,25 
mA +/- 10% 0,325 mAs +/-(10% +0,2mAs);                                                                                                      
Para Tempo Acima de 0,8 seg +/- 
(10%+1ms)Tensão no tubo 68 Kv +/- 
10%;Corrente no tubo 8mA +/- 20% 0,544 
mAs +/- (10% +0,2 mAs);                                                                                                                                                                                                      
Ponto focal nominal do tubo de Raios-
X:0,8 mm x0.8 mm (IEC 60336);                                                                                                                                                                                                                                                                             
Filtragem Total: 3,52 mm Al equivalente-ver 
item abaixo filtração;                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gerador de raios-X: Imerso em óleo e 
fechado a vácuo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Método de desinfecção: Desinfecção com 
solução diluída de quaternário de amônio de 
2000 a 3000 ppm;Estabilidade mecânica: 
Estabilidade limitada em 10⁰ de inclinação;                                                                                            
Fusíveis:F1:Fusíveis Internos 220V-10A 
F2:Fusíveis Internos 127V - 15A. F3: Fusível 
Interno 127 v/220 v - 0,25a. Fusível Tipo: 
fusão normal-vidro-6,35x31,80 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tpo de Fusíveis: Vidro (modelo 20AG);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dimensões externas Tipo Fixo 
Parede:Largura-400mm Comprimento-1700 
mm Altura-Ajustável ao ponto de fixação; 
Peso líquido do aparelho:23 Kg(Fixo 
Parede);                                                                                                                                                                                                                          
Tubo de Raio X:Anodo Fixo-modelo XDT-
F1 Fabricante: Fábrica de Instrumentos 

Médicos n⁰ 9 de Xangai-Xangai-China 
Responsável técnico:Eng HermanHon Lee-
CREA/RJ 94-1-01124-1 Reg. 
Anvisa:8016370002-Material do 
Ativo:Tungstênio;                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cabeçote: Filtração Total:3,52 mm Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-HLV:1,6 mm Al;-para uso de:Meia Onda; 
Limitador: Marca Procion, modelo Cilíndrico 
sendo o Limitador definido como Colimador 
Procion-número de série igual ao do 
cabeçote-contem filtro de alumínio de 1,5 
mm; Ângulo do alvo:12⁰ em relação a 
perpendicular do eixo anodo/catodo (eixo de 
referência);Valor nominal do Ponto focal:0,8 
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mm X 0,8 mm;                                             
Ponto focal-Indica a posição exata do 
centro emissor de raios x:ION 70X:200 
mm +/- 5 m com relação ao final do 
direcionador; sobre o eixo de referência(com 
tolerância de +/- 1 mm);                                                                                                                                                                                                                                           
Dissipação Térmica Contínua do 
conjunto emissor de raios X:170 Watts;   
Proteção contra temperaturas excessivas 
no cabeçote e Isolação Elétrica: Tempo de 
resfriamento de 30 segundos sem disparos. 
Isolação Básica; Potência nominal do 
Gerador para t=0,07 seg em modo 
intermitente: 0.213 kW +/- 20% para 70 Kv 
e corrente anódica de 3,05 mA;                          
Potência nominal do gerador para t=0,1 
seg em modo intermitente:0.227 kW +/- 
20% para 60kV e corrente anódica de 3,25 
mA;                                                                                                                                               
Potência total do gerador para t=3 seg em 
modo intermitente:0,69 kW +/- 20% para 
70kV e corrente anódica de 8 mA +/- 20%; 
Tempo de pré-aquecimento do tubo:240 
milissegundos; Teste de 
Reprodutibilidade: Somente a partir de 
0,20 seg; "Radiação”: Símbolo indica local 
do equipamento emite radiação ionizante; 

4 
Armário: Armário em aço /ferro pintado, no 
mínimo de 1,80 x 0,75 M. 

2 R$  R$  

5 

Armário Vitrine: Armário de aço, ferro 
pintado, 01 porta, fechadura cilíndrica, fundo 
e teto em chapa de aço, porta e laterais de 
vidro cristal de 03 mm, com prateleiras de 
vidro de 4 mm.                                                                                                                                                                                                                                 
Dimensões: 0,50m comp. X 0,40 prof. X 
1,50m de altura. Acompanha chave 

1 R$  R$  

6 

Arquivo: Arquivo em aço 04 gavetas para 
pasta suspensa.Alt 
1335/Larg.460/Prof.708mm.Capacidade de 
30 kgf por gaveta.                                                                                     
Corpo e frente das gavetas em chapa 24.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Carrinhos telescópicos. Porta etiqueta 
estampado em cada gaveta.                                                                                                                                                                                 
Fechadura com trava simultânea.                                                                                                                                                                                                                                              
Medidas das Gavetas:Alt. 280/Larg.390/Prof. 
580 mm. 

4 R$  R$  

7 Aspirador de secreções Elétrico Móvel- 1 R$  R$  
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8 

Jato de Bicabornato-Encaixe: Borden                                                                                                                                                                                                                                                     
-Peso líquido:0,21 Kg-Peso Bruto:0,40 Kg                                                                                                                                                                                                                                
-Pressão de entrada de ar(regulada no 
equipo):30 PSI a 40 PSI                                                                                                                                                                         
-Pressão de entrada de água(regulada no 
equipo) 14 PSI a 40 PSI                                                                                                                                                                                  
-Acionamento:Bivolt 110V/220 V. 

1 R$  R$  

9 

Escada com 2 Degraus-Armação em tubos 
redondos;                                                                                                                                                                                                   
Esmaltada;                                                                                                                                                                                                                                                          
Reforçada;                                                                                                                                                                                                                                                                             
Degraus revestidos com material sintético 
antiderrapante e cinta de aço inox;                                                                                                                                                                                                                                                     
Pés com ponteiras de borracha 

2 R$  R$  

10 

Autoclave Horizontal de Mesa (até 
75litros)-Consumo de energia: 10 kW/h;                                                                                                                                      
Capacidade:105 Litros ;                                                                                                                                                                                                                                                
Corpo das válvulas: Aço Inox ou Bronze;                                                                                                                                                                                                             
Dimensões da Câmara:40x40x66 cm 
(LxAxP);                                                                                                                                                                                                                                
Dimensões do gabinete:82x1,85x97 
cm(LxAxP);                                                                                                                                                                                                        
Interface:IHM Touchscreen colorida 3,5";                                                                                                                                                                                                                                      
Material da câmara: Inox 304 e 316L;                                                                                                                                                                                                                       
Material das Resistências :Aço Inox;                                                                                                                                                                                                                              
Material das Tubulações e Conexões: Aço 
Inox Liga de Cobre, Teflon e EPDM;                                                                                                                                                       
Material do Gabinete: Aço inox escovado;                                                                                                                                                                                                                    
Número de Portas: 01 Porta;                                                                                                                                                                                                                                        
Potência da Bomba de Vácuo: 1,5 HP;                                                                                                                                                                                                                            
Potência Elétrica do Gerador de Vapor: 18 
Kw;                                                                                                                                                                                                                 
Pressão Mínima e Máxima de trabalho:1,1 
Bar à 2,2 Bar;                                                                                                                                                                                                     

Temperatura de trabalho:121⁰C á 134⁰C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tipo de Controlador: Controlador Lógico 
Programável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tratamento superficial da Câmara Interna: 
Polimento Mecânico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Válvula de entrada de vapor: Válvula 
angular;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Voltagem: 220 v trifásico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Peso líquido: 530 Kg;Peso Bruto:580 Kg; 

1 R$  R$  



 

MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

  

 

37 
 

11 

Balança Antropométrica Infantil: 
capacidade de 16 Kg, divisões de 
10g;Pesagem mínima 200g;                                                                                                                   
Concha anatômica em polipropileno com 
medidas 540x300 mm;                                                                                                                                                                       
Régua graduada latão cromado;                                                                                                                                                                                                                                        
Cursor em aço inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                 
Estrutura em chapa de aço carbono;                                                                                                                                                                                                                                             
Acabamento em tinta PU branco;                                                                                                                                                                                                                                  
Pés reguláveis em borracha sintética; 
Homologadas pelo INMETRO e aferidas 
pelo IPEM;                                                                                                                                    
01 ano de garantia;Peso:31,00. 

1 R$  R$  

12 

Bicicleta Ergométrica Vertical: Módulo 
Multifuncional LCD colorido com backlight. 
Velocidade, distância, cronômetro, 
monitoramento cardíaco, calorias e nível de 
resistência.                                                                                                                                                                                                                                                 
Programas de treinamento: 11 Programas 
de exercícios;                                                                                                                                                                                                       
Sistema de resistência: Eletromagnético;                                                                                                                                                                                                        
Níveis de resistência 8 níveis de carga 500 
w Max;                                                                                                                                                                                                              
Verificação cardíaca:Handgrip e receptor 
para cinta torácica.Polar-H1,H2,H7,T31,T34;                                                                                                                         
Estrutura em aço carbono com pintura 
eletrostática a pó;                                                                                                                                                                                                       
Carenagem rotomoldada em polietileno; 
Capacidade de uso:150 Kg                                                                                                                                                             
Idiomas:Português,Inglês ou 
Espanhol;Dimensões:163 cm x 56 cm x 122 
cm (CxLxA);Peso: 42 Kg;                                                                                                                              
Transporte: Pés dianteiros com rodas; 
Garantia de até 3 anos. 

1 R$  R$  

13 

Laser para Fisioterapia: Equipamento de 
laser terapêutico de baixa potência com 
possibilidade de operação com três canetas. 
660 nm(Po-30mW),830 nm (Po-30 mW) e 
904 nm(Po-70 W Pico).As canetas 660 nme 
830 nm operam no modo contínuo e 
pulsado. A caneta 904 nm opera somente no 
modo pulsado à 10 kHz.Cálculo automático 
do tempo de irradiação.;                                                                                                                                                                                                                 
Bivolt 127 e 220 Volts/ 50/60 Hz.;                                                                                                                                                                                                                                            
Dimensões:36 x 31,5 x 12,5 (L xP xA )cm;                                                                                                                                                                                                                                                                
Peso aproximado, sem acessórios:1,5 Kg 

1 R$  R$  

14 
Caixa para Desinfecção de Limas 
Endodônticas 

1 R$  R$  
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15 

Compressor Odontológico: Mínimo de 40 
litros;                                                                                                                                                                                                    
Potência: 2,0 HP;                                                                                                                                                                                                                                                                          
isento de óleo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fluxo de ar: 210(teórico);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tanque: 40 l; Peso: 42 Kg;                                                                                                                                                                                                                                           
Dimensões: 45 x 45 x 72 cm;                                                                                                                                                                                                                                            
Pressão Máxima: 120 PSI 10%;Tensão e 
frequência: Monofásico AC 110V 10% 60H 
1% 

1 R$  R$  

16 

Destilador de água: Reservatório de quatro 
litros;                                                                                                                                                                                                                  
Cuba interna em aço inoxidável;                                                                                                                                                                                                                                                 
É compacta, com formato cilíndrico e de fácil 
transporte. Possui vedação entre as partes 
mediante anel de silicone para manter a 
pressão interna. O corpo é recoberto por 
termoplástico, tornando-o resistente e fácil 
de limpar;                                                                                                                                                     
Velocidade suficiente para suprir até quatro 
autoclaves de 12 litros funcionando 
simultaneamente (1 litro por hora);                                                                                                                                       
Botão de acionamento;                                                                                                                                                                                                                                                                  
Desligamento Automático quando acabar a 
água do reservatório interno;                                                                                                                                                                            
corpo em aço Inox;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Abastecimento manual;                                                                                                                                                                                                                                                         
Não exige instalações hidráulicas; 

1 R$  R$  

17 

Oxímetro de Pulso: Tipo de mesa, Display 
gráfico de cristal líquido;                                                                                                                                                                                                
Oximetria de pulso com curva 
pletismográfica com um sensor de SPO2 e 
tecnologia anti-movimento;                                                                                                                 
alarmes audiovisuais progamáveis;                                                                                                                                                                                                                                           
Bateria interna recarregável com autonomia 
de 3 horas;                                                                                                                                                                                           
Gráfico de tendência de até 72 horas. 

1 R$  R$  

18 

Prancha de Imobilização de Coluna 
Longa: Confeccionado em compensado 
naval de 15 mm de espessura;                                                                                                          
totalmente liso na superfície;                                                                                                                                                                                                                                                          
com 03 cintos de segurança em fita de 
comprimento de 1,40 m de 5 cm de largura;                                                                                                                                                             
Dimensões externas aproximadas:1,80m de 
comprimento x 45 cm de largura;                                                                                                                                                                        
Peso:9,00. 

2 R$  R$  

19 Seladora 1 R$  R$  
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20 

Tela de Projeção: Formato móvel que 
possibilita a utilização da tela em diversos 
ambientes possui tripé com ajuste de altura 
e acionamento manual, ideal para projeções 
em pequenos e médios ambientes, como 
salas de aula, centros de treinamento, 
possibilitando a projeção em até 100";                                
Constituída de estojo metálico em aço com 
pintura eletrostática anticorrosiva com 
proteção contra arranhões;                                                                                         
Cor branca;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tipo de acionamento da tela: manual;                                                                                                                                                                                                                        
Material: Estojo Metálico em aço;                                                                                                                                                                                                                       
Acabamento: Pintura Eletrostática 
anticorrosiva com proteção contra 
arranhões. 

1 R$  R$  

21 

TENS E FES:Deve possuir dois canais de 
ajustes de intensidade independentes. 
Possibilita a escolha de T(duração do pulso) 
de 50 Us a 500 us e de R(frequência de 
repetição dos pulsos) de 0,5 u Hz a 250 
Hz.A seleção destes parâmetros (T e R) é 
feita via teclado de toque com as 
informações mostradas em display de cristal 
líquido;                                                                                                                                                                                                                   
Amplitude de 250 mA para todos os canais;                                                                                                                                                                                                             
Material:Metal e polipropileno;                                                                                                                                                                                                                                          
Voltagem:Bivolt 100/240 volts 50/60 Hz;                                                                                                                                                                                                                         
Dimensões:27x26,6x12,5 cm (LxPxA);                                                                                                                                                                                                                                                       
Peso:1,85 Kg;                                                                                                                                                                                                                                                    
Registro na ANVISA 

1 R$  R$  
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22 

Ultrassom Odontológico: Ampla variação 
do fluxo de água ou do líquido irrigante 
proporcionando uma regulagem precisa. 
Permite trabalhos sem refrigeração. 
Iluminação interna do reservatório de 
bicabornato, facilitando a visualização do 
volume de bicarbonato sem a necessidade 
de retirar a tampa; Transdutor do ultrassom 
piezoeléctrico através de pastilhas 
cerâmicas com frequência de 32.000 Hz 
estabilizado eletronicamente;                                                                           
Caneta de ultrassom, com luz de LED para 
melhor visualização do campo de trabalho; 
Capa da caneta de ultrassom confeccionada 
em silicone, removível e autolavável;                                                                                                                                                                                                                                                           
Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de 
ultrassom possui somente a sua capa 
removível e autolavável, proporcionando 
uma longa vida útil ao transdutor; Exclusivo 
seletor automático do modo de operação 
(ultrassom ou jato de bicabornato) ao retirar 
uma das canetas do suporte, facilitando o 
manuseio operacional;                                                                                                                                                                                                                                                           
Reservatório de Bicarbonato com 
aquecimento-Sistema de aquecimento do 
ambiente interno do reservatório, 
assegurando um baixo índice de umidade 
para o bicarbonato, contribuindo para uma 
melhor eficiência do jateamento e menor 
probabilidade de obstruções nas tubulações 
internas do equipamento; - Exclusividade 
Schuster.                                                                                                                                                                                                                 
Dispositivo patenteado no I.N.P.I (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial);                                                                                                                                             
Ultrassom-Ajuste no painel sensível e 
preciso de sua potência e do fluxo de 
refrigeração. Pode executar procedimentos 
sem o uso de refrigeração como 
condensação de amálgama, cimentação de 
onlays/inlays;-Alta frequência na ponta 
ativa,formando uma fina névoa de água,sem 
que haja gotejamento;                                -5 
níveis de potência do ultrassom 
(baixa,baixa/média,média,média/alta e alta);                                                                                                                                                      
-Tipos(pontas)com vários 
modelos:Periodontia,Endodontia,Dentistica e 
Prótese, Preparação cavitária;                                                                                                                      
-Acompanham o equipamento: Pontas T1,T2 
e T3.                                                                                                                                                                                                           
Jato de Bicabornato-peça de mão 
metálica, removível e autoclavável. 

1 R$  R$  
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Confeccionada em alumínio 
anodizado,possui  alta resistência aos 
procedimentos de esterilização, contribuindo 
para que tenha uma loga vida útil;-Filtro de 
ar com drenagem automática;                                                                                                                        
-Tampa do reservatório de bicarbonato com 
visualizador;                                                                                                                                                                                      
-Entrada de ar e água com bitolas desiguais, 
evitando uma possível ligação invertida;                                                                                                                                                                                
-Chave geral luminosa localizada no painel;                                                                                                                                                                                                                        
-Pedal de acionamento único;                                                                                                                                                                                                                                               
-altura do reservatório da bomba 
peristáltica:13,5 cm;                                                                                                                                                                                                          
-dimensões: Largura:21,8 cm x 
Comprimento: 24 cm; Peso líquido:3,00 Kg; 
Peso Bruto:4,00 Kg;                                                                                                                      
Frequência do ultrassom:32.000 Hz;Pressão 
de entrada de ar:60 PSI a 80 
PSI;Alimentação:Bivolt 
127V/220V;Frequência:50/60 Hz;Fusível:1A 
110V/220V; Potência: 60 VA; Consumo: 
0,45ₐ. 

23 

Ultrassom para Fisioterapia: Frequência 
de 1 MHz;Transdutor com Era de 7 cm²;                                                                                                                                                                                                             
Potência máxima de saída do ultrassom é 
de 21 Watts;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Modo de emissão do ultrassom contínuo e 
pulsado, sendo o modo pulsado com 
frequência de repetição do pulso de 100 
Hz,48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 
50 % e 20 %;                                                                                                                                                                                                                                                         
-Bivolt 127 e 220 volts/50/60 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dimensões:27x16,6x12,5 (LxPxA cm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Peso Aproximado com transdutor:1,4 Kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Registro na ANVISA. 

1 R$  R$  

 
Valor total da proposta por extenso: R$........ 
Observações: 
1 - Os preços ofertados têm como referência os praticados no mercado no mês de fevereiro 

de 2017, para pagamento em até 10 (dez) dias, com base no fornecimento dos produtos; 
2 - Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as demais despesas que incidam sobre o 

fornecimento; 
3 - O prazo de validade da proposta é de ....... (..........) dias corridos, contados da abertura dos 

envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 
4 – A data de entrega será de até 5 (cinco) dias após a data indicada na Ordem de Compra; 
5 - Informar: 
  a) nome do banco: ............................................ 

  b) número da agência .......................  
c) número da conta: ....................... 

Local e data................. 
(assinatura do responsável pela empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E MOBILIÁRIO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO ESTÁ INFRINGINDO O DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 O abaixo assinado, responsável pela empresa ............................., inscrita no CNPJ 

sob o no ..................... sediada na cidade de ............................, com endereço à Rua/Av. 

........................, no ........... – bairro ............., declara, sob as penas da lei, que a referida 

Empresa não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não utiliza, para qualquer trabalho, 

mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, não estando infringindo o disposto no inciso XXXIII 

do artigo 7o, da Constituição Federal. 

Local e data 

............................................. 

Assinatura e qualificação 

(representante legal) 

Observações: 

I - esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; 

II - se a licitante possuir maiores de 14 (quatorze) anos e menores de 16 (dezesseis) anos 

aprendizes deverá declarar esta condição. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES E MOBILIÁRIO 

- A N E X O  V  -   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

  O abaixo assinado, responsável pela empresa ............................., inscrita no CNPJ 

sob o no ..................... sediada na cidade de ............................, com endereço à Rua/Av. 

........................, no ........... – bairro ............., declara, sob as penas da lei, em obediência ao 

art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua 

participação em processos licitatórios promovidos pelo município de Jeceaba e que está 

ciente da sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a 

qualquer tempo, do procedimento licitatório. 

Local e data.... 

  

                 

Assinatura e identificação do declarante 

 

 

 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 29/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E DE MÓVEIS 

- ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO - 
 
CONTRATO NÚMERO......../2017 
 

O Município de Jeceaba, por sua Prefeitura sediada na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº, 

centro, Jeceaba, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o no 20.356.739/0001-48, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal senhor Fábio Vasconcelos, doravante denominado 

CONTRATANTE e a empresa    .............................., sediada na cidade de ...................., MG., 

com endereço à Rua/Av. ........................., ........ - bairro ....................., inscrita no CNPJ sob o 

no ......................, representada, neste instrumento, por ...................., doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato de compromisso de 

fornecimento de equipamentos de proteção individual, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o compromisso da CONTRATADA em fornecer os 

equipamentos médicos hospitalares a seguir, de acordo com o Termo de Homologação e 

Adjudicação do Pregão Presencial no 29/2017, que faz parte deste instrumento. 

SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

São partes indissociáveis deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de 

Pregão Presencial no 29/2017 e os seus Anexos. 

TERCEIRA - DO VALOR 

O valor deste contrato é estimado em R$............ (..................). 

QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. DO PRAZO DE PAGAMENTO 
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4.1.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da nota fiscal; 

4.1.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 

seu vencimento ficará prorrogado pelo prazo que durar o saneamento das incorreções; 

4.1.3. O pagamento será feito mediante crédito na conta bancária indicada pela 

CONTRATADA ou cheque nominal à CONTRATADA. 

4.2. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

4.2.1. As faturas pagas com atraso sofrerão correção monetária de acordo com o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro índice que vier a 

substituí-lo; 

4.3 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PENALIZAÇÕES 

O atraso no pagamento das faturas acarretará juros de mora, à razão de 1% (um por cento) 

ao mês ou fração; 

QUINTA - DO PRAZO 

Este contrato vigerá da sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.  

SEXTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO 

6.1. O sistema de fornecimento dos objetos licitados será em entrega parcelada, pelo 

período de janeiro a dezembro de 2017, mediante requisição do Setor de Compras.  

6.2. Os itens, objetos deste Termo, deverão ser entregues no prazo de 5 (cinco) dias, no 

local indicado na Ordem de Compra expedida pelo CONTRATANTE, no horário de expediente 

da Secretaria requisitante. 

6.3. Correrá por conta da licitante adjudicatária todas as despesas decorrentes do 

fornecimento. 

6.4. Por ocasião da entrega, a (as) fatura (s) ou documento fiscal, será obrigatoriamente 

emitido pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do constante da documentação de 

regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado. 
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6.5. Por ocasião do fornecimento, a licitante adjudicatária deverá colher, no comprovante 

respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do servidor da 

Administração responsável pelo recebimento; 

6.6. Constatadas irregularidades nos serviços a Administração poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

7.1.2. Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos.  

7.1.3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto no prazo, quantidades e qualidades 

exigidas, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e de 

acordo com as demandas da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade 

no fornecimento dos produtos; 

7.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante 

o período contratado; 

7.1.5. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

que venha a prejudicar o fornecimento, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários:  

I. Comunicar a CONTRATANTE de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os 

documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem 

considerados;  

II. Fornecer produtos de primeira qualidade, de acordo com as especificações e normas 

vigentes. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das 

normas permitidas por lei; 
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III. Responder por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da 

municipal durante a entrega dos materiais, seja decorrente de vícios de fabricação ou 

por ação ou omissão de seus empregados, devendo reparar às suas custas os 

mesmos, sem que lhe caiba indenização alguma por parte do Município. 

IV. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos; 

V. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento; 

VI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na 

legislação decorrente do fornecimento do objeto, obrigando-se a saldá-los na época 

devida, não podendo haver transferência de débitos de responsabilidade da 

Contratada à Contratante. 

VII. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas 

os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento 

dos, materiais. 

7.1.6. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.2.1. Solicitar, por meio de Requisição de Compra, o fornecimento dos itens, conforme as 

necessidades da Secretaria Requisitante e atestar o recebimento gradual dos serviços.  

7.2.2. Conferir o fornecimento dos itens, mesmo sendo a licitante vencedora a única e 

exclusiva responsável pelo fornecimento serviços nas condições especificadas. 

7.2.3. Proporcionar condições à licitante vencedora para fornecimento dos itens dentro das 

normas estabelecidas.  

7.2.4. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

7.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora. 



 

MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

  

 

48 
 

7.2.6. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital. 

7.2.7. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias.  

7.2.8. Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente 

bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente 

discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega. 

OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 

injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao 

processo. 

8.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade 

competente que deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências 

para fins de cadastramento e demais providências. 

8.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.  

8.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração. 
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8.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 8.1, 

caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

8.5. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do subitem 8.1, caberá pedido de 

reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

8.6. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será 

dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

8.7. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que 

derem causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos 

trabalhos em razão de comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de 

seus representantes.  

NONA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

9.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, a 

fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pela Secretaria 

Requisitante. 

9.1.1. A Secretaria Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento 

dos produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 

pagamentos à licitante vencedora. 

9.1.2. O recebimento definitivo dos itens deste edital, somente se efetivará com a atestação 

referida no item anterior.  

DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 

data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do servidor do CONTRATANTE 

responsável pelo recebimento; 

10.2. Constatadas irregularidades nas peças o CONTRATANTE poderá: 
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a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-las no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

10.3. Nas hipóteses de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-las 

em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, imediatamente, contadas da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

10.4. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento 

provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou recibo, firmado pelo servidor 

responsável. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS 

11.1 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, 

inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.  

11.1.1 Não haverá reajuste de preços.  

11.1.2 As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a 

legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento pela 

CONTRATADA caracterizará a inadimplência, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) do valor da Nota de Empenho por 

atraso injustificado na execução do contrato; 

b) Multa de 3% (três por cento) do valor da Nota de Empenho por inexecução 

parcial das obrigações contratuais; 



 

MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

  

 

51 
 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato por inexecução total das 

cláusulas contratuais; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 

conforme o disposto na Lei 8.666/93; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

12.2. As penalidades serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, de ofício ou mediante proposta 

do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato; 

12.3. Na aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade, 

que também são de competência do Prefeito, é facultada a defesa da CONTRATADA no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista; 

12.4. Na aplicação das penalidades previstas no subitem 12.1 será facultada a defesa prévia 

do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação; 

12.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem a CONTRATADA da plena 

execução dos fornecimentos contratados; 

12.6. O valor das multas aplicadas será deduzido do crédito que a CONTRATADA possuir 

junto ao CONTRATANTE, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente 

denegado. 

DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à CONTRATADA, a 

não ser em caso de dano efetivo disso resultante, conforme § 2o, art. 79 da Lei 8.666/93. 

DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação do orçamento 

do CONTRATANTE: 
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02007004 101220320 2.046 4.4.90.52.00 

DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante a vigência deste contrato, atender a todos os 

pedidos de fornecimento, não se admitindo a procrastinação do fornecimento, a que título for, 

salvo casos fortuitos ou de força maior que independam da sua vontade. 

15.2. As quantidades indicadas no Anexo I deste contrato são estimadas e servem como mera 

referência, podendo o CONTRATANTE aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas 

necessidades. 

15.3. A recusa da CONTRATADA em retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido neste 

Termo caracterizará inexecução total e acarretará a aplicação das penalidades previstas no 

neste contrato.  

15.4. Os fornecimentos decorrentes deste contrato serão, para todos os fins de direito, 

tratados como contratações autônomas e independentes. 

15.5. Este contrato rege-se pelos preceitos de direito público, em especial as disposições da 

Lei 8.666/93, aplicando-se lhe, ainda, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

15.6. A publicação da síntese deste contrato na Imprensa Oficial do Estado será 

providenciada pelo CONTRATANTE. 

15.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contratado. 

15.8. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA não importará de forma alguma em alteração contratual ou novação. 

DÉCIMA SEXTA - DO FÔRO 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento 

o foro da Comarca de Entre Rios de Minas, MG. 
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam este instrumento em duas vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

Jeceaba, ................... 

 

  P/Contratante     P/contratada 

 

Testemunhas: 

Primeira:      Segunda: 

Nome:       Nome: 

Identidade:       Identidade: 

 

 


