PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo
hospitalar.
Retirada dos Editais: Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, Praça Dr. João Pinheiro, nº 07,
Bairro Centro – Amparo do Serra - MG
DATA PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 28/03/2017 às 09:00 horas
DATA PARA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 28/03/2017 às 09:00 horas
Local : Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal (endereço supra)
Dotação Orçamentária:
02.05.00.10.301.008.2.0135.3.3.90.30.00
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – A Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, com endereço à Praça Dr. João Pinheiro, nº 07,
Centro, Amparo do Serra, Minas Gerais, torna pública a abertura do Processo Licitatório número
021/2017, na modalidade Pregão Presencial número 010/2017, do tipo menor preço por lote,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, e alterações
posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014, e
demais condições fixadas neste instrumento convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, e
Equipe de Apoio integrado pelos membros da CPL.
1.2 - Integra este edital: Anexo I (Termo de Referência); Anexo II (Formulário Padrão de
Proposta/Modelo); Anexo III (Carta de Credenciamento e atendimento às condições de
habilitação); Anexo IV (Declaração superveniência de fato impeditivo/cumprimento art. 7º, XXXIII,
CR/88); Anexo V (Declaração de condição de EPP ou ME); Anexo VI (Minuta de Ata de Registro
de Preços).
2 - OBJETO LICITADO
2.1 - O objeto deste certame é seleção de proposta para registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais de consumo hospitalar, para entrega imediata/parcelada, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar do presente certame as empresas:
3.1.1. estabelecidos no país, com ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que satisfaçam
as condições e disposições contidas neste Edital e anexos;
3.1.2- que estejam devidamente cadastradas e habilitadas no CRC (Certificado de Registro
Cadastral) ou apresentem a documentação relacionada no item “HABILITAÇÃO”.
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3.2 – Os interessados que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os envelopes
separados e lacrados, respectivamente, o envelope nº01 - "PROPOSTA" e envelope nº. 02 “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa além da razão social, CNPJ, endereço e
telefone, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
Envelope nº. 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 021/2017
Pregão nº 010/2017

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
Envelope nº. 2 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 021/2017
Pregão nº 010/2017

3.3. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas:
3.3.1 – que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo penalidade
de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra;
3.3.2 – declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; e
3.3.3 – reunidas sob forma de consórcio.
3.3.4 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
3.4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.5 – Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá
proceder ao respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a).
4.2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio,
proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou
Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado
de documento de identidade.
4.2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou
particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, comprovando a
outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais
atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do
credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante.
4.2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio para autenticação.
4.3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao(a) Pregoeiro(a) implica
a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
4.4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 147/2014, e que
não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar
sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo V.
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4.4.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
4.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de
interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes
“Proposta” e “Documentação” relativos a este Pregão, ficando mantido o preço apresentado na
sua proposta escrita estritamente para efeito de ordenação das propostas para apuração do
menor preço.
4.6 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação (Anexo III), conforme preceitua o inciso VII do art. 4° da lei
10.520/2002, sob pena de ser desclassificada no certame.
4.7 - Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora dos Envelopes nº. 1 e 2.
5 – PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº01)
5.1 - A proposta deverá conter a especificação do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com
as exigências constantes neste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitido
propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
5.1.1 - ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou em papel
comum com a impressão/aposição do carimbo de CNPJ da proponente ou no anexo que compõe
este edital. Deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha por seu representante legal;
5.1.2 - indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço
completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) - bem como o número de
sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus
créditos;
5.1.3 - A proposta será considerada válida por pelo menos 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data da apresentação dos envelopes.
5.1.4 - das propostas ainda devem constar preço unitário e total proposto para o objeto ofertado,
expresso em reais, em números com apenas duas casas decimais, após a vírgula, junto aos
quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado
(tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).
5.1.4.1 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
5.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro,
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6 - HABILITAÇÃO – (ENVELOPE Nº. 2)
6.1 - Para efeito de habilitação no presente certame, o licitante - pessoa jurídica - deverá
apresentar:
6.1.1 - documentos de habilitação jurídica:
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6.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; ou
6.1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, na hipótese de sociedade por ações, acompanhados de
documentos da eleição e posse dos seus diretores; ou
6.1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
6.1.1.4 - comprovante de inscrição no CNPJ/MF;
6.1.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, pela apresentação de:
6.1.2.1 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S.,
expedida pela Caixa Econômica Federal;
6.1.3 - Comprovação de quitação para com o fisco Municipal, Estadual e Federal:
6.1.3.1 - Certidão negativa única de débitos expedida pela SRF incluída a relativa a débitos
inscritos em dívida da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Contribuições Previdenciárias
com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
6.1.3.2 - Certidão negativa de débitos expedida pela Fazenda Pública Estadual da sede da pessoa
jurídica participante;
6.1.3.3 - Certidão negativa de débitos expedida pela Fazenda Pública Municipal da sede da
pessoa jurídica participante;
6.1.4 - Declaração conforme Anexo IV.
6.1.5 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das
propostas;
6.1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, conforme estabelecido pela
Lei n° 12.440/2012, (www.tst.jus.br).
6.1.7 – Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe responsável ou
por órgão do Ministério da Saúde competente, que identifica de forma clara os dados da empresa
e do responsável técnico. Para as empresas que não cotarem os itens de
medicamentos/injetáveis, não é obrigado a apresentação deste documento.
6.2 - Os documentos de que tratam este capítulo deverão, quando for o caso, estar em plena
validade na data fixada para a apresentação dos envelopes e serem apresentados em original ou
cópia autenticada.
6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
6.3.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
6.3.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
6.3.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
6.3.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.4 - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
6.4.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou
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EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Tribunal,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
6.5 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a).
6.6 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente
concedidos.
6.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, nos termos do item 12, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade
Competente para revogação.
6.8 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados pelo pregoeiro
no ato da sessão, mediante cotejo da cópia com o original.
6.9 - Não será aceito protocolo de pedido de certidão ou de outro documento exigido neste edital.
6.10 - A Comissão Permanente de Licitações poderá diligenciar por meio de consulta direta aos
sites dos órgãos expedidores na Internet, a veracidade de documentos obtidos por mídia
eletrônica.
7 - DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - Serão desclassificadas:
7.1.1 - As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital, às
diligências ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;
7.1.2 - As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
preços simbólicos ou irrisórios ou com valor zero, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei
Federal nº 8.666/93.
7.1.3 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante
demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.
7.1.4 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada,
sujeitando-se o licitante às sanções legais.
7.1.5 - A empresa que não tiver apresentado anteriormente a declaração citada no item 4.6.
7.1.6 - Não se refira à integralidade do objeto, ressalvada a modalidade de julgamento (global, por
item, etc);
7.1.7 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos;
7.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando se como corretos os preços unitários.
7.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
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7.4. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço por lote.
7.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
7.6. No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de
lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado
qualquer outro tipo de procedimento.
7.7. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
7.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação pela
licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação
apresentada na própria sessão.
7.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
7.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.12 – O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, solicitar aos licitantes a composição de preços
unitários de serviços e / ou preços de materiais / equipamentos, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários. Nesta oportunidade, o licitante deverá demonstrar a
exequibilidade desses preços através de suas composições e respectivas justificativas técnicas
que comprovem que os preços dos insumos e salários são coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto ora licitado.
7.13. - O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.
8 – DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame através da
apresentação dos documentos previstos no item 4 – “Credenciamento”.
8.1.1. É recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência ao
horário previsto para a abertura da sessão, notadamente quando necessária à autenticação de
documentos.
8.2. Após o credenciamento, as licitantes legalmente representadas entregarão ao Pregoeiro em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação, passando a sessão a
desenvolver-se da seguinte forma:
8.2.1. Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a classificação daquela que
apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE e daquelas que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor preço, para apresentarem novos
lances verbais.
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8.2.1.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 8.2.1, o
pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), neste número já incluído
a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas.
8.2.2. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital,
procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de
forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
8.2.3. Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
preço, observando o seguinte:
8.2.3.1. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo
como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada item. A
critério do pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado.
8.2.3.2. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma
a definir a sequência dos lances ulteriores.
8.2.3.3. O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a
partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso.
8.2.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na
exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele
apresentado para efeito da classificação final das propostas.
8.2.3.5. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
8.2.4. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo
critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do
valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
8.2.5. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item 6 deste edital.
8.2.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item/objeto do Pregão.
8.2.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias,
serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o correspondente objeto.
8.2.8. Caso ocorram às hipóteses dos subitens 8.2.5 e 8.2.6, ou de não haver oferta de lances
verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em
qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
8.3 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME
ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento)
inferior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei
Complementar nº 123/06 e 147/2014.
8.4 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de credenciamento
dos licitantes, nos termos do item 4.4, proceder-se-á da seguinte forma:
8.4.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos,
apresentar nova proposta de preço àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob
pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
8.4.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
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8.4.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no item 7, na ordem de classificação, para o exercício do direito
de preferência.
8.4.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá
apresentar novo lance.
8.4.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência,
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances.
8.4.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, ofertar
o menor preço.
8.5 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.6 - O (a) Pregoeiro (a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor
preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.
8.7 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope
“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua
habilitação.
8.8 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
8.9 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.
8.10 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o licitante, para que
sejam obtidas melhores condições para a Prefeitura, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
8.10.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a hipótese
do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 8.4.1.
8.11 - Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer
momento, para realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
8.12 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) a Proposta
Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, excluído o
dia da sessão, sob pena de desclassificação.
8.12.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com
justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a).
8.13 - O documento deverá ser protocolizado junto à CPL da Prefeitura Municipal.
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8.14 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da
exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário
para sua continuidade.
8.15 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão
registrados todos os fatos relevantes da sessão.
8.16 - A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será praticada pelo
pregoeiro na própria ata de reunião, caso os licitantes não manifestem a intenção de
apresentarem recursos.
9 – IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
9.1 - A impugnação contra os termos deste edital deverá ser formulada no prazo e na forma
disposta na legislação e dirigida ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra.
9.1.1 - A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou
por outras formas, entregues em locais diversos da sala de Comissão Permanente de Licitações,
e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
9.1.2 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) acerca da impugnação será enviada ao impugnante via facsímile ou e-mail, e será divulgada para conhecimento de todos os interessados.
9.2 - Declarada a vencedora na Sessão do Pregão, as demais proponentes presentes poderão
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir
do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes
assegurada vista dos autos.
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5 -

Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

9.6 - Não serão considerados válidos recursos ou impugnações enviados via fax, devendo o
recurso ser apresentado ou encaminhado através de postagem para o endereço constante do
preâmbulo.
10 – PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO
10.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
apresentação da nota fiscal emitida em razão da entrega e mediante a certificação do recebimento
e qualidade do objeto.
10.1.1. – Os pagamentos serão executados observados os procedimentos indicados no Anexo VI,
minuta da ata de registro de preços ou do contrato, cujo teor fica fazendo parte integrante deste
edital.
10.2 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal.
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11 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros constantes do preâmbulo deste
Edital.
12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP
12.1 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de
fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura Municipal convocará os proponentes
classificados para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, assinar a ARP - Anexo VI, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado,
na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.
12.1.1. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja
apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo setor
de Licitações.
12.2. - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas,
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita
pelo setor de licitações, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação
dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao
Edital, podendo ainda, negociar o preço.
12.3. - A ARP terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
12.4 - A ARP não obriga a Prefeitura Municipal a celebrar o contrato ou emitir a nota de empenho,
podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão
preferência.
12.5 - O setor de licitações avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário,
negociações ao ajustamento do preço.
12.6 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o setor
negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário o signatário da Ata poderá requerer, por
escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação
comprobatória.
12.7 - O fornecedor poderá requerer à Prefeitura Municipal, por escrito, o cancelamento do
registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a
possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo
65, da Lei nº 8.666/93.
12.7.1. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de
penalidade.
12.8. - Cancelados os registros, a Prefeitura Municipal poderá convocar os demais fornecedores,
na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
12.8.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, a Prefeitura
Municipal procederá à revogação da ARP, relativamente ao lote que restar frustrado.
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12.9 - A Prefeitura Municipal realizará o controle dos serviços executados, qualitativa e
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação.
13 – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
13.1 - A contratação será formalizada mediante contrato ou emissão de nota de empenho de
despesa, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93.
13.2 - A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da
sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato, podendo ser encerrado
em prazo inferior, desde que o objeto seja executado integralmente, mediante atestação dos
gestores/fiscais do contrato.
14 – PENALIDADES
14.1 - Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei 8666/93 e instrumento
contratual incluso.
14.2 - Nos termos do art. 7º da Lei 10520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Amparo do Serra, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital/Minuta de Contrato e demais penalidades legais, a licitante que convocado
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.
15 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação diretamente
ao pregoeiro no endereço constante do preâmbulo, até 02 (dois) antes da data marcada para a
sessão do pregão.
15.2 – Os esclarecimentos necessários serão prestados a todos os interessados que retirarem o
edital.
16 - FORO
16.1 - O foro designado para julgamento de qualquer questão judicial resultante do presente
certame será o da Comarca de Ponte Nova.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 - A autoridade competente poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da
Lei nº 8.666/93.
17.2 - É vedada à transferência, total ou parcial, para terceiros, da contratação que for adjudicada
em consequência desta licitação.
17.3 - Será desclassificada a licitante que deixar de prestar informações complementares,
quando solicitada.
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17.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
17.5 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação.
17.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 02(dois) dias úteis contados da data da convocação,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
legalmente estabelecidas.
17.7 - Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser
adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições
propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço atualizado.
17.8 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.9 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus
termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável,
apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
17.10 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da lei
8.666/93.
17.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
17.12 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.
17.13 - As decisões e atos advindos deste certame licitatório serão divulgados no saguão principal
do prédio da Prefeitura Municipal, exceto no caso de publicação do aviso de licitação e para o
caso previsto no art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
Amparo do Serra, 09 de março de 2017
João Carlos de Almeida Pena
Pregoeiro
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
O objeto deste certame é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de
consumo hospitalar para o Pronto Socorro Municipal Gil Martins Pinheiro, em virtude da
necessidade de atender neste município a população carente com problemas de saúde.
LOTE 01
Item

Quant.

Unid.

1

400

pacote

2

3

20

24

Descrição

V. Unit.

V. Total

Abaixador de língua, madeira, descartável,
14cm aproximadamente, tipo espátula, pacote
com 100 unidades -

3,43

1.372,00

caixa

Agulha Descartável, 13 x 4,5mm, Caixa com 100
Unidades - Agulha descartável 13 x 4,5mm,
hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço
inoxidável com ponta em bisel cortante
trifacetado, canhão plástico em cor universal,
conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem
individual, com abertura asséptica. Deverá
constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Caixa
com 100 unidades

5,05

101,00

caixa

Agulha Descartável, 25 x 07mm, Caixa com 100
Unidades - Agulha descartável 25 x 07mm,
hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço
inoxidável com ponta em bisel cortante
trifacetado, canhão plástico em cor universal,
conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem
individual, com abertura asséptica. Deverá
constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Caixa
com 100 unidades

3,97

95,28
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4

36

caixa

Agulha Descartável, 25 x 08mm, Caixa com 100
Unidades - Agulha descartável 25 x 08mm,
hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço
inoxidável com ponta em bisel cortante
trifacetado, canhão plástico em cor universal,
conector padrão adaptável a seringas e outros
dispositivos, protetor plástico, embalagem
individual, com abertura asséptica. Deverá
constar externamente dados de identificação,
procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro no MS. Caixa
com 100 unidades.

2,75

99,00

6,99

251,64

5

36

caixa

Agulha Descartável, 40 x 12mm, Caixa com 100
Unidades - Agulha descartável 40 x 12mm,
hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm,
haste de aço inoxidável com ponta em bisel
cortante trifacetado, canhão plástico em cor
universal, conector padrão adaptável a seringas
e outros dispositivos, protetor plástico,
embalagem individual, com abertura asséptica.
Deverá constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, número do lote, registro no
MS. Caixa com 100 unidades

6

4

caixa

Fio sutura, nylon monofilamento, 2-0, preto,
45cm, com agulha, 3/8 circulo cortante, 2,0cm,
estéril, caixa com 24 unidades -

41,76

167,04

7

4

caixa

Fio sutura, nylon monofilamento, 3-0, preto,
45cm, com agulha, 3/8 circulo cortante, 2,0cm,
esteril caixa com 24 unidades -

17,69

70,76

8

4

caixa

Fio sutura, nylon monofilamento, 4-0, preto,
45cm, com agulha, 3/8 circulo cortante, 2,4cm,
esteril caixa com 24 unidades -

11,85

47,40

9

4

caixa

Fio sutura, nylon monofilamento, 5-0, preto,
45cm, com agulha, 3/8 circulo cortante, 2,0cm,
esteril caixa com 24 unidades -

43,92

175,68

caixa

Lâmina de Bisturi nº 11 Caixa com 100
Unidades. - Lâmina de bisturi estéril nº 11, em
aço inoxidável, embalagem individual, invólucro
resistente ao manuseio com lacre capaz de
manter a integridade e esterilidade, constando
externamente os dados de identificação, lote,
procedência, tempo de validade. Caixa com 100
unidades.

19,80

237,60

10

12
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11

3

12

3

13

6

caixa

Lâmina Bisturi nº 15 - Lâmina de bisturi estéril
nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual,
invólucro resistente ao manuseio com lacre
capaz de manter a integridade e esterilidade,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, lote, procedência, tempo de
validade. Caixa com 100 unidades.

12,72

38,16

caixa

Lâmina de Bisturi nº 21 Caixa com 100
Unidades. - Lâmina de bisturi estéril nº 21, em
aço inoxidável, embalagem individual, invólucro
resistente ao manuseio com lacre capaz de
manter a integridade e esterilidade, constando
externamente os dados de identificação, lote,
procedência, tempo de validade. Caixa com 100
unidades.

20,40

61,20

caixa

Lâmina de Bisturi nº 23 Caixa com 100
Unidades. - Lâmina de bisturi estéril nº 23, em
aço inoxidável, embalagem individual, invólucro
resistente ao manuseio com lacre capaz de
manter a integridade e esterilidade, constando
externamente os dados de identificação, lote,
procedência, tempo de validade. Caixa com 100
unidades.

18,90

113,40

Total

2.830,16
LOTE 02

Item

1

2

3

Quant.

250

25

25

Unid.

Descrição

V. Unit.

V. Total

caixa

Seringa, 1ml com agulha 8x0,3mm - Seringa,
polipropileno transparente, 1ml (escala em UI),
embolo com rolha borracha, impressão legível e
permanente, graduação maxima 0,2 em 0,2 ml,
numerada, com agulha 8x03mm, bisel
trifacetado, protetor plastico, descartável, estéril,
caixa com 100 unidades (para insulina)

36,00

9.000,00

caixa

Seringa 10ml, sem agulha
- Seringa,
polipropileno transparente, 10ml, bico luer slip,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 0,2 em 0,2ml, numerada de 1 em
1ml, sem agulha, descartável, estéril, graduação
legível e firme, caixa com 100 unidades

44,00

1.100,00

caixa

Seringa, 1ml, com agulha 13x0,45mm - Seringa,
polipropileno transparente, 1ml (escala em UI),
bico central simples ou luer lock, embolo com
rolha borracha, impressão legível e permanente,
graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada,
com agulha 13x0,45mm, bisel trifacetado,
protetor plastico, caixa com 100 unidades, sem
rosca

19,22

480,50
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4

36

5

25

caixa

Seringa 20ml, sem agulha - Seringa,
polipropileno transparente, 20ml, bico luer slip,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 1 em 1ml, numerada de 5 em 5ml,
sem agulha, descartável, estéril, graduação
legível e firme, caixa com 100 unidades, sem
rosca

15,96

574,56

caixa

Seringa 3ml, sem agulha, com rosca - Seringa,
polipropileno transparente, 3 ml, bico luer lock,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 0,1 em 0,1 ml, numerada de 0,5
em 0,5 ml, sem agulha, descartável, estéril,
graduação legível e firme, caixa com 100
unidades, com rosca

17,66

441,50

9,00

135,00

10,00

360,00

23,00

46,00

6

15

caixa

7

36

caixa

8

2

caixa

Seringa 3ml, sem agulha, sem rosca - Seringa,
polipropileno transparente, 3 ml, bico luer slip,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 0,1 em 0,1ml, numerada de 0,5 em
0,5ml, sem agulha, descartável, estéril,
graduação legível e firme, caixa com 100
unidades, sem rosca
Seringa 5ml, sem agulha, com rosca - Seringa,
polipropileno transparente, 5 ml, bico luer lok,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em
1ml, sem agulha, descartável, estéril, graduação
legível e firme, caixa com 100 unidades, com
rosca
Seringa 5ml, sem agulha, sem rosca - Seringa,
polipropileno transparente, 5 ml, bico simples,
embolo com ponteira de borracha siliconizada,
graduada de 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em
1 ml, graduação firme e perfeitamente legível,
descartável, estéril, caixa com 100 unidades,
sem rosca
Total

12.137,56
LOTE 03

Item

1

Quant.

18

Unid.

Descrição

Unid.

Almotolia de Plástico, Bico Reto, Cor Âmbar,
Capacidade 250ml - Almotolia de plástico bico
reto, capacidade para 250ml, na cor âmbar,
composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador
e tampa confeccionada inteiramente em plástico
apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça,
nitidamente
transparente,
com
paredes
uniformes em sua espessura e diâmetro regular
em toda extensão bico confeccionado em
plástico flexível, provido de encaixe adequado
para
fechamento
perfeito
rosqueador
confeccionado em plástico rígido provido de
rosca, proporcionando perfeito encaixe de
bisnaga tampa confeccionada em plástico rígido

V. Unit.

1,94

V. Total

34,92
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2

3

4

5

30

1.000

1000

10

Unid.

Almotolia de Plástico, Bico Reto, Cor Branca,
Capacidade 120ml - Almotolia de plástico bico
reto, capacidade para 120ml, na cor branca,
composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador
e tampa confeccionada inteiramente em plástico
apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça,
nitidamente
transparente,
com
paredes
uniformes em sua espessura e diâmetro regular
em toda extensão, bico confeccionado em
plástico flexível, provido de encaixe adequado
para
fechamento
perfeito,
rosqueador
confeccionado em plástico rígido provido de
rosca, proporcionando perfeito encaixe de
bisnaga, tampa confeccionada em plástico
rígido.

1,62

48,60

Unid.

Coletor de Material Perfuro-Cortante, 13 Litros Coletor de material perfuro-cortante, 13 litros,
em papelão amarelo com símbolo universal de
material infectante, linha demarcatória de
enchimento, protegido internamente com saco
plástico, papelão e couro rígido, aba extra para
proteção nos seus cantos, bandeja impermeável
para resíduos líquidos, alça para transporte,
trava de segurança, conforme normas do MS.

2,65

2.650,00

Unid.

Coletor de Material Perfuro-Cortante, 07 Litros Coletor de material perfuro-cortante, 07 litros,
em papelão amarelo com símbolo universal de
material infectante, linha demarcatória de
enchimento, protegido internamente com saco
plástico, papelão e couro rígido, aba extra para
proteção nos seus cantos, bandeja impermeável
para resíduos líquidos, alça para transporte,
trava de segurança, conforme normas do MS.

1,96

1.960,00

Unid.

Óculos de Proteção - Óculos de proteção, em
material transparente de alta resistência, incolor,
anti-embaçante, constituído de arco de nylon
flexível e resistente, hastes do tipo espátulas
confeccionadas do mesmo material do arco,
com regulagem no comprimento para ajuste do
tamanho, lente e proteção lateral confeccionada
em peça única de policarbonato com ângulo de
visão de 180º, ponte nasal e universal. Em
embalagem individual, data de fabricação, prazo
de validade e dados de identificação do produto
e do fabricante. Registro no MS e ANVISA

5,98

59,80

5,49

439,20

364,35

29.148,00

6

80

caixa

Mascara, descartável, tiras elásticas, com clipe
nasal e hipoalérgico - proteção contra bacilo da
tuberculose, bfe 99%, para partículas 0,1
mícron, caixa com 50 unidades

7

80

Unid.

Papel grau cirúrgico, 60cm, 100m -
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8

10

9

10

pacote

Saco para Lixo Hospitalar, 100L, Branco - Saco
para Lixo Hospitalar, em plástico branco leitoso,
conforme especificações contidas nas normas
ABNT NBR-9190/NBR-9191, impresso com
simbologia de material infectante, com
capacidade de 100 litros, medindo 75cm x
105cm x 12cm, contendo externamente dados
de identificação do produto e do fabricante, com
Registro no Ministério da Saúde, conforme
norma NBR-7500 e testes sujeitos a normas
NBR-9195/NBR-13055/NBR-13056/ASTM-D1709, data de fabricação e nº do lote, pacote
com 100 unidades

33,00

330,00

pacote

Saco para Lixo Hospitalar, 50L, Branco - Saco
para Lixo Hospitalar, em plástico branco leitoso,
conforme especificações contidas nas normas
ABNT NBR-9190/NBR-9191, impresso com
simbologia de material infectante, com
capacidade de 50 litros, medindo 63cm x 80cm x
8cm, contendo externamente dados de
identificação do produto e do fabricante, com
Registro no Ministério da Saúde, conforme
norma NBR-7500 e testes sujeitos a normas
NBR-9195/NBR-13055/NBR-13056/ASTM-D1709, data de fabricação e nº do lote, pacote
com 100 unidades

41,00

410,00

Total

35.080,52
LOTE 4

Item

1

2

Quant.

1

1

Unid.

Descrição

V. Unit.

V. Total

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 3.0 sem Balão - Tubo
endotraqueal nº 3.0 sem balão, confeccionado
em PVC, siliconizado, transparente, termo
sensível com linha radiopaca sem balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível,
atóxico,
estéril,
embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote

3,82

3,82

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 4.0 sem Balão - Tubo
endotraqueal nº 4.0 sem balão, confeccionado
em PVC, siliconizado, transparente, termo
sensível com linha radiopaca sem balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível,
atóxico,
estéril,
embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote

3,60

3,60
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3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 5.0 sem Balão - Tubo
endotraqueal nº 5.0 sem balão, confeccionado
em PVC, siliconizado, transparente, termo
sensível com linha radiopaca sem balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível,
atóxico,
estéril,
embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote

3,65

3,65

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 6,0 s/ Balão - Tubo
endotraqueal nº 6,0 s/ balão, confeccionado em
pvc, siliconizado, transparente, termo-sensível,
com linha radiopaca sem balonete, baixa
pressão, conector de padrão universal, flexível,
atóxico,
estéril,
descartável,
embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote.

4,92

4,92

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 6,5 com Balão - Tubo
endotraqueal nº 6,5 com balão, confeccionado
em pvc, siliconizado, transparente, termo
sensível, com linha radiopata com balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote.

5,65

5,65

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 7,0 com Balão - Tubo
endotraqueal nº 7,0 com balão, confeccionado
em pvc, siliconizado, transparente, termo
sensível, com linha radiopata com balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote.

4,41

4,41

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 7,5 com Balão - Tubo
endotraqueal nº 7,5 com balão, confeccionado
em pvc, siliconizado, transparente, termo
sensível, com linha radiopata com balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote.

5,00

5,00
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8

1

9

30

Unid.

Tubo Endotraqueal nº 8,0 com Balão - Tubo
endotraqueal nº 8,0 com balão, confeccionado
em pvc, siliconizado, transparente, termo
sensível, com linha radiopata com balonete,
baixa pressão, conector de padrão universal,
flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado
individualmente,
contendo
dados
de
identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e nº de lote.

3,45

3,45

Unid.

Umidificador, polipropileno com inserto de latão,
250 ml - boca larga, cores, identificação (abnt nb
24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão
e polipropileno, conexão saída latão cromado
para mangueira com mascara

11,00

330,00

Total

364,50
LOTE 05

Item

1

2

Quant.

36

360

Unid.

Descrição

V. Unit.

V. Total

litro

Água Oxigenada, 10 Vol - Água Oxigenada 10
volumes, frasco com 1000 ml: peróxido de
hidrogênio, contendo na embalagem individual
rótulo de identificação do produto e do
fabricante, número do lote, data de fabricação,
prazo
de
validade
e
autorização
de
funcionamento do Ministério da Saúde

2,67

96,12

litro

Álcool Etílico 70° INPM, Líquido para
Desinfecção, 1000ml - Álcool Etílico Hidratado,
70° INPM, uso Exclusivo para desinfecção de
superfícies
e
materiais
de
ambientes
hospitalares. Produto inflamável, não pode ser
usado na presença de fogo, calor, ignição ou
faíscas. Embalagem contendo certificado do
INMETRO, dados do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de validade,
Registro Ministério da Saúde, número de
registro no INOR. Deve estar de acordo com a
RDC ANVISA n° 46 de 20 de fevereiro de 2002.
Frasco contendo 1000ml com tampa de
vedação.

3,34

1.202,40

13,93

1.114,40

3

80

litro

Álcool Gel 70% 1000ml - Álcool Gel 70% para
higienização das mãos, como suplemento às
lavagens rotineiras com água e sabão,
evaporação rápida sem deixar odor, frasco com
1000ml

4

36

litro

Detergente enzimático, a base de amilase,
protease e lipase -

19,10

687,60

5

24

litro

Éter dietilico, solução alcoolica, 35% -

25,31

607,44

6

40

galão

Gel condutor, para ultrassonografia, galão 5 lt.

18,90

756,00

7

24

litro

Corante, lugol, fraco, liquido, solução a 2% -

80,00

1.920,00
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8

60

litro

9

36

litro

10

36

litro

Iodopovidona (PVPI), a 10% (teor de lodo 1%),
solução degermante Iodopovidona (PVPI), a 10% (teor de lodo 1%),
solução tópica aquosa Clorexidina digluconato, 0,2%, solução tópica -

13,76

825,60

8,58

308,88

9,84

354,24

Total

7.872,68
LOTE 06

Item

1

2

Quant.

800

80

Unid.

Descrição

V. Unit.

V. Total

Unid.

Cateter oxigenoterapia, pvc flexível, grau
medico, tipo óculos, pronga silicone contorno
arredondado, descartável, estéril, adulto, a
prova de deformação e torção, 2,10m, conector
universal -

0,79

632,00

Unid.

Coletor urina, em pvc transparente, sistema
aberto, graduação de 100 a 2000ml - tubo pvc
maleável 1,20m aproximados, descartável, com
dispositivo incontinência masculino numero 6

2,65

212,00

1,80

1.800,00

3

1.000

Unid.

Equipo de infusão, pvc flexível, minimo 150 cm câmara flexível, com filtro ar, gota padrão, pinça
reguladora de fluxo, com injetor lateral "Y"
valvulado, luer rotativo com tampa e filtro,
estéril, descartável

4

30

Unid.

Conjunto nebulização, adulto, mascara e tubo
extensor, 150cm, mascara com
ajuste
anatomico e atóxica, transparente -

4,00

120,00

5

30

Unid.

Conjunto nebulização, infantil, mascara e tubo
extensor, 150cm, mascara com
ajuste
anatomico e atóxica, transparente -

4,00

120,00

Unid.

Conjunto papanicolau, médio, composição
básica; - 01 especulo vaginal médio, 01 espátula
de ayres, 01 escova cervical, 01 pinça cheron,
01 lâmina com frasco de transporte, estéril,
embalagem individual

3,57

3.570,00

Unid.

Conjunto
para
papanicolau,
pequeno,
composição básica; - 01 especulo vaginal
pequeno, 01 espátula de ayres, 01 escova
cervical, 01 pinça cheron, 01 lâmina com frasco
de transporte, estéril, embalagem individual

3,54

2.124,00

pacote

Cateter aspiração traqueal, numero 12 - pvc
atóxico flexível, descartável, ponta atraumática,
orifícios distais lateralizados, estéril, embalagem
individual, numero 12

6,24

62,40

pacote

Cateter aspiração traqueal, numero 14 - pvc
atóxico flexível, descartável, ponta atraumatica,
orifícios distais lateralizados, esteril, embalagem
individual, numero 14

3,00

180,00

6

7

8

9

1.000

600

10

60
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10

1.000

11

1.000

Unid.

Sonda Uretral nº 12 - Sonda uretral nº 12, de
material atóxico, apirogênico, siliconizado,
esterilizado, com tampa de vedação, em
extremidade externa, orifício lateral ao longo da
extremidade interna, constando na embalagem
individual, tipo de esterilização, nº do lote, data
de fabricação, prazo de validade, registro no
Ministério da Saúde.

0,51

510,00

Unid.

Sonda Uretral nº 10 - Sonda uretral nº 10, de
material atóxico, apirogênico, siliconizado,
esterilizado, com tampa de vedação, em
extremidade externa, orifício lateral ao longo da
extremidade interna, constando na embalagem
individual, tipo de esterilização, nº do lote, data
de fabricação, prazo de validade, registro no
Ministério da Saúde.

0,62

620,00

Total

9.950,40
LOTE 07

Item
1

2

Quant.
180

600

Unid.

Descrição

Unid.

Algodão Hidrófilo 500g - Algodão Hidrófilo,
acondicionado em rolo disposto em camadas,
absorvente, asséptico, quimicamente puro e
sem resíduos, rolo com 500g.

6,42

1.155,60

pacote

Atadura de Crepom, 12cm x 1,8m - Atadura de
crepom 12cm de largura confeccionada em
tecido 100% algodão cru, densidade mínima de
13 fios/cm², apresentando aproximadamente
1,8m de comprimento em repouso e 4,5m
quando esticada, elasticidade longitudinal, fio de
acabamento
lateral
para
não
desfiar,
embalagem individual em rolo, com dados de
identificação, procedência, validade, número do
lote e registro no Ministério da Saúde, conforme
norma ABNT - NBR 14056. Pacote com 12
unidades

5,16

3.096,00

Atadura de Crepom, 15cm x 1,8m - Atadura
crepom, 15cm x 1,8m, confeccionada em tecido
de alta qualidade com mínimo de 13 fios/cm²,
com 60% algodão, 28% poliamida e 12%
poliéster, apresentando 1,8m em repouso de
comprimento, que a elasticidade longitudinal,
conferida ao produto, com acabamento lateral,
em rolo, conforme norma ABNT - NBR 14056,
embalagem com dados de identificação,
procedência, validade, número do lote e registro
no Ministério da Saúde. Pacote com 12
unidades

7,65

7.650,00

Campo cirúrgico simples 60x60, brim -

2,20

22,00

3

1.000

pacote

4

10

Unid.

V. Unit.

V. Total
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5

2.000

pacote

Compressa gaze, tecido 100% algodão, 13 fios
cm2 - cor branca, isenta de impureza, 8
camadas, 7,50cm x 7,50cm, 5 dobras,
descartável

6

300

Unid.

Compressa gaze, tecido 100% algodão, tipo
queijo - 8 camadas, 11 fios cm2, 91cm x 91cm,
4 dobras, embalagem plastica individual

65,22

19.566,00

7

600

Unid.

Esparadrapo, tecido impermeável, 100mm,
4,50m - impermeável, massa adesiva de zinco,
cor da pele, tecido de algodão

6,00

3.600,00

8

700

Unid.

Esparadrapo, tecido impermeável, 50mm, 10m impermeável, massa adesiva de zinco, branca,
tecido de algodão

10,40

7.280,00

caixa

Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho
P
- Luva de procedimento não cirúrgico,
tamanho P, descartável, individual, tamanho
pequeno, confeccionada em látex natural,
íntegro e uniforme, formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente
a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril,
embalada em caixas, contendo dados de
identificação, procedência, validade, número do
lote. Caixa com 100 unidades.

19,02

13.314,00

caixa

Luva de Procedimento não Cirúrgico, Tamanho
M - Luva de procedimento não cirúrgico,
tamanho M, descartável, individual, tamanho
Médio, confeccionada em látex natural, íntegro e
uniforme, formato anatômico, ambidestra,
lubrificada com material bio-absorvível em
quantidade adequada, resistente a tração,
atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada
em caixas, contendo dados de identificação,
procedência, validade, número do lote. Caixa
com 100 unidades.

par

Luva Cirúrgica Descartável nº 7,0 com punho Luva cirúrgica esterilizada tamanho nº 7,0 com
punho, confeccionada em látex natural, íntegro e
uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de
comprimento, punho ajustável com bainha ou
friso, lubrificada com material bio-absorvível em
quantidade
adequada,
com
excelente
sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica,
hipoalergênica,
invólucro
interno
com
identificação de mão direita e esquerda.
Embalagem externa em papel grau cirúrgico,
com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, tipo e data da
esterilização, validade, número do lote, registro
no MS.

9

10

700

700

11

30

14,79

29.580,00

15,12

1,06

10.584,00

31,80
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12

100

par

Luva Cirúrgica Descartável nº 7,5 com Punho Luva cirúrgica esterilizada tamanho nº 7,5 com
punho, confeccionada em látex natural, íntegro e
uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de
comprimento, punho ajustável com bainha ou
friso, lubrificada com material bio-absorvível em
quantidade
adequada,
com
excelente
sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica,
hipoalergênica,
invólucro
interno
com
identificação de mão direita e esquerda.
Embalagem externa em papel grau cirúrgico,
com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, tipo e data da
esterilização, validade, número do lote, registro
no MS.

1,34

134,00

1,35

135,00

6,62

1.986,00

13

100

par

Luva Cirúrgica Descartável nº 8,0 com Punho Luva cirúrgica esterilizada tamanho nº 8,0 com
punho ajustável com bainha ou friso,
esterilizada, confeccionada em látex natural,
íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo
28cm de comprimento, lubrificada com material
bio-absorvível em quantidade adequada, com
excelente sensibilidade tátil, resistente a tração,
atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com
identificação de mão direita e esquerda.
Embalagem externa em papel grau cirúrgico,
com abertura asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, tipo e data da
esterilização, validade, número do lote, registro
MS.

14

300

Unid.

Indicador químico, classe I, externo, fita adesiva,
para esterilização a vapor Total

98.134,40
LOTE 08

Item

Quant.

Unid.

1

360

Unid.

2

200

Unid.

3

120

tubo

Descrição
Bota de unna, óxido zinco, óleo castor, petrolato
branco e água, 10,2cm x 9,14m, em gaze
elástica, embalagem individual, estéril Curativo
Hidrocolóide,
10cm
x
10cm,
Hipoalergênico
Curativo
Hidrocolóide,
quadrado, 10cm x 10cm, hipoalergênico, não
aderente, estéril, atóxico e flexível. Apresentar
lote, data de fabricação, validade e Registro no
MS
Lidocaína cloridrato 2%, geléia -

V. Unit.

V. Total

37,50

13.500,00

95,00

19.000,00

2,94

352,80
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4

800

frasco

Ácidos graxos essenciais - composto dos ácidos
caprílico, cáprico, láurico, linoleico, lecitina de
soja, associados em vitaminas A e E loção
oleosa

18,33

Total

14.664,00
47.516,80

LOTE 09
Item

Quant.

Unid.

Descrição

1

2.000

ampola

Água destilada, bidestilada, estéril, apirogênica -

1,91

3.820,00

2

8

frasco

Manitol 20% Injetável 250ml - Solução de
Manitol 20%, Injetável, Sistema Fechado,
Frasco ou bolsa com 250ml

5,98

47,84

3

8

frasco

Soro Ringer + Lactato de Sódio 500ml - Soro
Ringer com Lactato de Sódio, uso IntraVenoso,
Sistema Fechado, Frasco ou bolsa com 500ml

2,62

20,96

4

180

frasco

Glicose, 5%, solução injetável, sistema fechado

3,24

583,20

5

1.000

ampola

Cloreto de Potássio 10% 10ml - Cloreto de
potássio 10%, ampola c/ 10ml

0,26

260,00

6

100

ampola

Cloreto de sódio 10%, solução injetável -

0,21

21,00

7

1.000

ampola

0,18

180,00

8

600

ampola

0,26

156,00

9

1.500

frasco

2,16

3.240,00

10

3.000

frasco

Soro fisiológico 0,9%, garrafa 500ml,uso externo

2,57

7.710,00

11

180

frasco

Glicerol, 12%, clister

5,36

964,80

12

600

frasco

Soro fisiológico 0,9%, frasco 250 ml, uso interno,
com suspiro -

2,57

1.542,00

Cloreto de Sódio 0,9% 10ml - Cloreto de sódio
0,9%, ampola c/ 10ml
Glicose 50% Injetável 10ml - Glicose 50%,
Solução Injetável, Ampola com 10ml
Soro fisiológico 0,9%, frasco 500 ml, uso interno
com suspiro -

V. Unit.

Total

V. Total

18.545,80
LOTE 10

Item

1

Quant.

50

Unid.

Descrição

frasco

Protetor Solar FPS 30, Loção Cremosa, Frasco
120g - Protetor Solar FPS 30, para proteção
contra a ação nociva dos raios ultravioletas UVA
e UVB, emitidas pelas radiações solares. A
formulação do produto não deve conter
ingredientes perigosos à pele e á saúde do
trabalhador, deve conter propriedades filtrantes
de nível 30 (FPS 30), a sua formulação deve
conter filtros químicos e físicos, não sair com
água e nem com o suor, persistindo sobre a pele
do trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O
produto deve ser em forma de loção cremosa,
com propriedades hidratantes e não ser
comedogênico. Frasco de 120g.
Total

V. Unit.

7,26

V. Total

363,00

363,00
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LOTE 11
Item
1

Quant.
15

Unid.

Descrição

Unid.

Estetoscópio, biauricular, adulto, auscultador
aço inox, "Y" aço inox - conduto látex, olivas
anatômicas borracha, haste aço inox, ajuste
mola aço, duplo pavilhão, conversor de som

2

10

Unid.

3

6

Unid.

Porta Agulha Mayo Hegar 17cm Aço Inox - Porta
Agulha de Mayo Hegar 17cm, confeccionada em
aço inoxidável tipo AISI 420, polimento perfeito,
livre de rebarbas e de sinais de oxidação.
Resistente aos métodos normalmente usados
de desinfecção e esterilização. Embalagem
plástica individual com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, procedência,
rastreabilidade e registro no Ministério da
Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de
fabricação.
Espaçador, com mascara infantil, ultra flexível,
bivalvulada - adaptador universal para spray
aerosol, transparente, câmara inquebrável

4

6

Unid.

Otoscópio, clinico, portátil, luz halôgena 2,5v grampo fixação para bolso com botão liga /
desliga, lente giratória, aumento em até 3 vezes,
jogo de espéculos, cabo metal cromado e
plástico

5

24

Unid.

Monitor portátil, digital, sangue capilar,
quantitativo de glicose - até 600mg/dl, até 10 S,
250 a 500 testes

6

360

caixa

7

3

Unid.

Reagente para diagnóstico clínico, quantitativo
de glicose, capilar, tira Bolsa térmica, polímero, com gel atóxico, cerca
de 500 ml, selada Total

V. Unit.

V. Total

8,99

134,85

25,50

255,00

45,58

273,48

379,79

2.278,74

76,43

1.834,32

18,40

6.624,00

35,73

107,19
11.507,58
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LOTE 12
Item

1

2

3

Quant.

1

360

40

Unid.

Descrição

Unid.

Balança Antropométrica 200kg - Balança
antropométrica com pesagem até 200kg:
Display LCD ou LED proporcionando excelente
visibilidade do peso com leituras rápidas e sem
erros Zeragem automática, mantendo a
indicação em zero entre as pesagens,
dispensando acionamentos manuais Piso de
borracha antiderrapante revestindo a superfície
superior
da
plataforma
de
pesagem
proporcionando
maior
segurança
Pés
antiderrapantes com regulagem de nível e
sistema para permitir a correção de desniveis,
oferecendo maior aderência ao piso e
segurança para as pesagens aprovada pela
portaria INMETRO 236/94. Classe de exatidão
III Régua Antropométrica aproximadamente de
1,05m a 2,01m Entrada 100 a 240 VCA
(50/60hz) Acabamento poliuretano branco
alifático Dimensões aproximadas 400mm (L) x
1000mm (A) x 610mm (P) Dimensões
aproximadas da plataforma 400mm(L) x
74mm(A) x 400mm (P)

747,86

747,86

Unid.

Recipiente
nutrição
enteral,
plastico
transparente, 300ml - com tampa rosqueada,
alça, etiqueta, bico conector, graduado, estéril,
atóxico, descartável, embalagem individual

0,67

241,20

Unid.

Sonda Nasogástrica Longa nº 14 - Sonda
nasogástrica longa nº 14, de material atóxico,
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com
tampa de vedação, em extremidade externa,
orifício lateral ao longo da extremidade interna,
constando na embalagem individual, tipo de
esterilização, nº do lote, data de fabricação,
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde.

0,48

19,20

Sonda Nasogástrica Longa nº 16 - Sonda
nasogástrica longa nº 16, de material atóxico,
apirogênico, siliconizado, esterilizado, com
tampa de vedação, em extremidade externa,
orifício lateral ao longo da extremidade interna,
constando na embalagem individual, tipo de
esterilização, nº do lote, data de fabricação,
prazo de validade, registro no Ministério da
Saúde.

0,34

27,20

0,07

2.800,00

11,72

23,44

4

80

Unid.

5

40.000

Unid.

6

2

Unid.

Lanceta, aço inoxidável, ponta, afiada,
trifacetada - descartável, estéril, embalagem
individual, ultra fina
Cabo de bisturi, aço inoxidável, numero 4,
cirurgia -

V. Unit.

V. Total
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7

2

Unid.

8

20

rolo

9

10

11

2

3

2

Cabo de bisturi, aço inoxidável, numero 3, 12 cm
Lençol Papel Descartável, Branco , Rolo 70cm x
50m - Lençol de papel descartável, branco, em
rolo com 70cm de largura por 50m,
complemento para cama hospitalar, com
apresentação de tramas uniformes, resistente à
movimentação do paciente, constituído 100% de
celulose virgem branca, atóxico, apirogênico,
que não se rasgue facilmente, em papel mínimo
20g/m², picotado, constando da embalagem
externa dados de identificação do produto, data
de fabricação, nº do lote, dados de identificação
do fabricante

14,00

28,00

87,99

1.759,80

Unid.

Nebulizador compressor, 4 saídas tipo
diagrama, motor compacto, 110/220V (50/60Hz).
- Nebulizador compressor, 4 saídas tipo
diagrama, motor compacto, monofásico de 1/8
de HP, superventilado, compressão libras
(máximas) tensão 110/220V (50/60Hz).

950,00

1.900,00

Unid.

Termômetro, capela, duas colunas, -35 a +50C geladeira
e
caixa
térmica
transporte
medicamentos, mercúrio, plástico, 240mm,
máxima e mínima, dispositivo fixação e botão
para, 70mm

49,50

148,50

Unid.

Colar Cervical Resgate P - Colar Cervical
Resgate - Pequeno: Confeccionado em
polietileno de alta densidade com espessura
mínima de 1,5mm, permitindo uma maior
resistência e apoio. É revestido de espuma
macia tipo E.V.A (etil vinil acetato) especial.
Fecho em velcro de 05mm em um dos lados, em
cores de padrão universal. Possui, também, um
botão preto que permite a montagem, bem como
o tamanho do colar, pela forma universal de
medida nos dedos. Na parte posterior (nuca)
possui duas aberturas para apalpação e
ventilação da nuca, na frente uma abertura que
permite a palpação do pulso carotídeo e acesso
a traquéia. Não possui botões ou apoio de
metal, ferro ou alumínio. Os botões são em
material plástico resistente permitindo a rádiotransparência. Cor do Velcro: Azul Royal.
Circunferência: 40 a 56cm. Altura Anterior:
10,1cm. Altura Posterior: 13,3cm. Abertura
Frontal 4,5 x 8,5cm. Peso: 0,127kg. Embalagem
contendo dados de procedência, data de
fabricação, data de validade, n° do lote, registro
no Ministério da saúde, ANVISA. Tamanho: P.

15,29

30,58
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12

13

2

2

Unid.

Colar Cervical Resgate - Médio - Colar Cervical
Resgate - Médio: Confeccionado em polietileno
de alta densidade com espessura mínima de
1,5mm, permitindo uma maior resistência e
apoio. É revistido de espuma macia tipo E.V.A
(etil vinil acetato) especial. Fecho em velcro de
05mm em um dos lados, em cores de padrão
universal. Possui, também, um botão preto que
permite a montagem, bem como o tamanho do
colar, pela forma universal de medida nos
dedos. Na parte posterior (nuca) possui duas
aberturas para apalpação e ventilação da nuca,
na frente uma abertura que permite a palpação
do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não
possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio.
Os botões são em material plástico resistente
permitindo a radio-transparência. Cor do Velcro:
Laranja. Circunferência: 40 a 56cm. Altura
Anterior: 12,0cm. Altura Posterior: 14,0cm.
Abertura Frontal 5,0 x 10,0cm. Peso: 0,127kg.
Embalagem contendo dados de procedência,
data de fabricação, data de validade, n° do lote,
registro no Ministério da saúde, ANVISA.
Tamanho: M.

15,29

30,58

Unid.

Colar Cervical Resgate - Grande - Colar Cervical
Resgate - Grande: Confeccionado em polietileno
de alta densidade com espessura mínima de
1,5mm, permitindo uma maior resistência e
apoio. É revistido de espuma macia tipo E.V.A
(etil vinil acetato) especial. Fecho em velcro de
05mm em um dos lados, em cores de padrão
universal. Possui, também, um botão preto que
permite a montagem, bem como o tamanho do
colar, pela forma universal de medida nos
dedos. Na parte posterior (nuca) possui duas
aberturas para apalpação e ventilação da nuca,
na frente uma abertura que permite a palpação
do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não
possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio.
Os botões são em material plástico resistente
permitindo a radio-transparência. Cor do Velcro:
Verde. Circunferência: 40 a 56cm. Altura
Anterior: 14,0cm. Altura Posterior: 14,0cm.
Abertura Frontal 7,5 x 10,0cm. Peso: 0,154kg.
Embalagem contendo dados de procedência,
data de fabricação, data de validade, n° do lote,
registro no Ministério da saúde, ANVISA.
Tamanho: G.

15,29

30,58

Total

7.786,94
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LOTE 13
Item

Quant.

Unid.

Descrição

V. Unit.

V. Total

0,27

54,00

1

200

Unid.

Eletrodo aparelho medico, adulto, descartável impregnado com gel de KCL, adesivo
hipoalergênico, monitoração cardíaca, flexível,
pino aço inox, com contra pino universal

2

10

Unid.

Torneirinha, plástico rígido, transparente, 3 vias
- orientador de fluxo direcionado, conectores
luer lock com tampa, estéril, descartável

0,58

5,80

3

1.000

Unid.

Fita adesiva, crepe, monoface, 19mm, 30m,
bege, multiuso -

5,78

5.780,00

Unid.

Equipo, para nutrição enteral, pvc, cristal mínimo
120cm - câmara flexível com filtro ar, gota
padrão, regulador de fluxo, conector para sonda
escalonado com tampa, estéril, descartável

1,35

486,00

4

360

Total
Total Geral

6.325,80
258.416,14

Valor estimado para contratação para este exercício financeiro é de R$258.416,14
Propostas acima do valor estimado indicado serão desclassificadas.
As especificações apresentadas neste memorial impõem ao prestador de serviço a observância
das normas técnicas oficiais.
O licitante deverá fornecer junto à sua proposta o e-mail, número de telefone e fax para o qual
poderão ser encaminhadas as ordens de fornecimento.
O pagamento será realizado em até 30 dias corridos contados da emissão da Nota Fiscal.
Deve ser observado todos os itens do lote, item que não atenda ao edital ensejará a
desclassificação do respectivo lote.
O fornecimento deverá ocorrer no município de Amparo do Serra, em local a ser indicado pela
Secretaria requisitante.
O Prazo de entrega: entregue em até 05 (cinco) dias uteis a emissão da ordem de fornecimento.
O fornecimento se dará de forma parcelada de acordo com a necessidade da secretaria
correspondente.
São os critérios mínimos de aceitabilidade do objeto, ficando condicionado o pagamento pelos
serviços, o cumprimento de todos os critérios acima, sem prejuízo as sanções previstas no Anexo
VI, minuta de ata de registro de preços.
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017
ANEXO II
PLANILHA / PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Item
01
02
03
.......

Quant.

Unid.

LOTE 01
Descrição

Marca

V. Unit.

V. Total

Marca

V. Unit.

V. Total

TOTAL.....

Item
01
02
03
.......

Quant.

Unid.

LOTE 02
Descrição

TOTAL.....
Validade proposta: 60 dias.
NOME DO PROPONENTE/RAZÃO SOCIAL (pessoa jurídica):
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
FONE/E-MAIL:
Local e Data:
Responsável assinatura do contrato:
CPF:
RG:
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento
do objeto da presente licitação.
ASSINATURA:

Carimbo CNPJ:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(Modelo)
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 Amparo do Serrar, processo licitatório número 021/2017, na modalidade
pregão presencial número 010/2017, 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:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
(Modelo)

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº ............................................, DECLARA, em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

...............................................
(data)

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)
Carimbo CNPJ:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2017

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ____________________________
(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 147/2014, e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da citada lei.
(
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar
o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06 e 147/2014, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________, _________ de _______________ de 2017

............................................................
Assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)
Carimbo CNPJ:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA, inscrita no CNPJ sob o número
18.316.174/0001-23, estabelecida a Praça Dr. João Pinheiro, nº 07, Centro, Amparo do Serra/MG,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor ASTOLFO GOMES FUSCALDI, CPF
número 455.264.196-49, nos termos Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº
8.666/93, de 21/6/93, e alterações posteriores, em face da classificação das propostas
apresentadas no processo licitatório número 021/2017, pregão presencial número 010/2017,
para registro de preços, resolve registrar os preços da empresa vencedora que incidirá no valor
dos produtos, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e seus anexos e as constantes
desta ata de registro de preços.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.1. Constitui objeto da presente ata o registro dos preços abaixo descritos, referentes contratação
de fornecimento de materiais de consumo hospitalar, conforme abaixo descrito:

Item
01
02
......
.......

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

V. Unit.

V. Total

TOTAL.....
1.2. O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as
especificações constantes do Termo de Referência anexo I do Edital de Licitação do processo
licitatório número 021/2017, pregão presencial número 010/2017, que integra esta ata como se
nela estives transcrito.
1.3. A contratação dos serviços/produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de contrato
ou emissão de nota de empenho de despesa.
1.3. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentária:
02.05.00.10.301.008.2.0135.3.3.90.30.00
CLÁUSULA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Amparo do Serra.
2.2 – O recebimento dos serviços/bens ficará condicionado à conferência da adequação e
qualidade entregue, por pessoal da Prefeitura Municipal e o atendimento as condições,
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características, preço unitário e quantidade constante da proposta, desta ata e da requisição
autorização fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA E PRAZO DE FORNECIMENTO
3.1. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato, podendo ser encerrado em prazo
inferior, desde que o objeto seja executado integralmente, mediante atestação dos gestores/fiscais
do Contrato.
3.2. O prazo de entrega do objeto deste contrato será de 05 (cinco) dias uteis, contados da
emissão da ordem de fornecimento, observadas as disposições desta cláusula;
3.3. Especificações quanto à emissão e recepção da ordem de fornecimento:
3.3.1. A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Departamento de Compras, é realizada de
forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada preferencialmente por e-mail, podendo
a Administração enviar a ordem de fornecimento por fax ou via correios (neste caso, mediante uso
do Aviso de Recebimento – AR);
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
4.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à Prefeitura Municipal,
seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual
não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido
pela PREFEITURA MUNICIPAL, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los
integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.
4.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação
ou prejuízo que venha a ser suportado pela Prefeitura Municipal, decorrentes do não
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas
contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos
ou ressarcimentos efetuados pela Prefeitura Municipal a terceiros, multas, penalidades,
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
4.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao
conhecimento da Prefeitura Municipal, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que
tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará
obrigado a entregar à Prefeitura Municipal a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o
eximem das responsabilidades assumidas perante a Prefeitura Municipal, nos termos desta
cláusula.
4.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser
exigidas da Prefeitura Municipal, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo
FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de
ressarcimento à Prefeitura Municipal, mediante a adoção das seguintes providências:
a) dedução de créditos do FORNECEDOR;
b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – O contratado se obriga a manter, durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES
6.1 De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução deste
Contrato sujeitará o FORNECEDOR, a juízo da Administração, a multa de até 10%(dez por cento)
do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será cobrado juros de 1%(um por cento) ao
mês.
6.2 Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o
CONTRATANTE poderá aplicar ao FORNECEDOR, as seguintes penalidades: a) advertência; b)
multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato; c) suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02(dois)
anos; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
6.3 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas no
parágrafo 1º, letra “c” e “d” desta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão dos
Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido condenação definitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham
praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrem não possuir
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
6.4 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira parcela de
pagamento a que o FORNECEDOR vier a fazer jus, calculada com base nos índices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês,
calculados sobre o valor.
6.5 Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, desta cláusula, caberá recurso no
prazo de 05(cinco) dias úteis de intimação do ato ao Prefeito Municipal.
6.6 No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d”, caberá pedido de
reconsideração ao Prefeito Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
6.7 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas nesta Ata, por parte do
FORNECEDOR, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante
notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
sem prejuízo do disposto na Cláusula Quinta;
6.8. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pela Prefeitura Municipal poderão ser
rescindidos:
a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
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c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
6.9. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova/MG, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e
que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes.
8.2 -

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente para todos os fins de direito.

Amparo do Serra, em __ de ________ de 2017

P/ CONTRATANTE
P/ CONTRATADA
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