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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 

 

 O Município de Novo Barreiro/RS, por intermédio da Secretaria Municipal da 

Administração, mediante seu Pregoeiro e sua equipe de apoio designada pela Portaria n° 

034/2017, TORNA PÚBLICO que no dia 10 de outubro de 2017, às 9 horas, na Sala do 

Setor de Licitações, serão recebidos os envelopes de propostas e documentação para a 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR 

ITEM, nos termos da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 

04 de 18 de janeiro de 2017, com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, para a aquisição de equipamentos e material permanente descrito no 

Anexo I do presente Edital. 

 

 1 - DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos e material 

permanente de acordo com o descrito abaixo:  

 

   Item Qtde Un Objeto – Descrição 
Preço Unit. Estimado 

R$ 

1.  05 Un 
Suporte de soro em aço inoxidável, com pedestal altura 

regulável.  
250,00 

2.  15 Un 
Cadeira em aço /ferro pintado, com assento e encosto em 

estofado courvin 
120,00 

3.  08 Un 
Ar condicionado quente/frio split mínimo de 18.000 Btus – 

Voltagem 220 V. 
1.800,00 

4.  01 Un 

Biombo triplo, construído em tubo de ¾ polegadas, em pintura 

eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios  em 

material inoxidável, de no mínimo 2  rodas em silicone com 

faces com movimento de 360 graus, com tecido em  algodão cru, 

com dimensões mínimas de 1,80 m de altura x1,75 m de largura.     

250,00 

5.  04 Un 

Foco refletor ambulatorial, iluminação halogêno dicroica fria de 

12 x 50W bi volt automática, haste flexível, regulagem de altura 

de 1,00m mínimo e 1,50 m máximo, montado sobre base de aço 

pintado com tinta eletrostática a pó, com no mínimo 3 rodízios. 

350,00 

6.  02 Un 

Mesa de exames, posição do leito móvel, com gabinete com 

portas e gavetas, em madeira/mdf/similar, com suporte para 

papel.  

1.850,00 

7.  06 Un 

Mesa para Escritório em L Base em aço ferro pintado, com 

divisões de 03 a 04 gavetas corrediças, confeccionada em 

madeira ou MDF ou similar, espessura 18 mm, formato em L 

1,50 cumprimento, 60 de largura e o L de 0,90 cm. 

650,00 

8.  05 Un 
Escada com 2 degraus em aço inoxidável com piso 

antiderrapante. 
170,00 

9.  01 Un 

Carro curativo, construído em tubos inox de 7/8” x 0,9mm de 

espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de 

espessura, com varandas em inox 3/8”. Pés com rodízios de 2”.  

Acompanha balde e bacia em aço inox  

550,00 
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Dimensões - 0,45m x 0,75m x 0,80m. 

10.  13 Un 

Armário de aço com estrutura reforçada, com 02 portas de abrir 

com maçaneta cromada, com chaves, 04 prateleiras internas 

reguláveis, corpo do armário em chapa 20, prateleiras reforçadas 

chapa 20, medidas mínimas 1,80 x 0,75 x 0,40 m. 

530,00 

11.  10 Un 
Balde a pedal com capacidade mínima de 5 litros em 

polipropileno. 
100,00 

12.  08 Un 
Cadeira em aço/ferro pintado, com rodízios, braços regulagem de 

altura, com assento/encosto de courvin.    
230,00 

13.  02 Un 
Mesa para impressora em aço/ferro pintado, com dimensões 

mínimas de 80x60x70cm, tampo em madeira/mdp/mdf/similar. 
160,00 

14.  05 Un 

Estante de aço no mínimo seis prateleiras, capacidade mínima de 

100 kg, com reforço nas dimensões mínimas de 176cm x 92cm x 

30cm. 

280,00 

15.  01 Un 

Armário vitrine, com no mínimo 2 portas, em aço/ferro pintado, 

com laterais de vidro nas dimensões mínimas 0,65m x 0,40m x 

1,65m. 

800,00 

16.  01 Un 
Armário de madeira, com as dimensões mínimas de 1,80 x 

0,75m x 0,40 com duas portas 
550,00 

17.  01 Un 
Geladeira/refrigerador de no mínimo 350 Litros, 1 porta, tensão 

voltagem 220V. 
1.350,00 

18.  01 Un 

Carro para material de limpeza em polipropileno , com balde 

espremedor, kit com MOPs  liquido e pó, placa sinalização e pá, 

com saco de vinil.  

1.000,00 

19.  01 Un 

Mesa de exames móvel de madeira/mdp/mdf/similar, com 

gabinete com 2 portas e  3 gavetas, com suporte para papel. 

Comprimento: 1,85m, Altura: 0,80m 

Largura:0,55m. 

1.850,00 

20.  01 Un 

Mesa para computador de madeira/mdp/mdf/similar , de no 

mínimo três ou quatro gavetas, com suporte para CPU, teclado e 

impressora, dimensões mínimas de 1,20 x 0,75 x 46,5 cm. 

500,00 

21.  01 Un 

Mesa de escritório simples em madeira/mdf/mdp/similar, com a 

base em aço/ferro pintado, com no mínimo uma ou duas gavetas 

dimensões mínimas de 1,20 x 0,75 x 46,5 cm. 

300,00 

22.  01 Un 

Impressora a laser (comum) com as seguintes características: 

padrão de cor monocromático, memória de no mínimo 16 MB, 

resolução de 600x600, velocidade de 33PPM, capacidade da 

gaveta reservatório de papel de no mínimo 100 páginas, ciclo 

25.000 páginas, interface USB e rede, capacidade de impressão 

frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.   

1.000,00 

23.  01 Un 

Arquivo de aço com no mínimo 4 gavetas para pastas suspensas, 

com trilho telescópico, dimensões mínimas de 133,5 x 47,4 x 

71,5 cm. 

430,00 

24.  01 Un 

Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro pintado, com braços 

fixos, pés removível, com elevação de pernas e suporte para 

soro. 

1.000,00 

25.  05 Un 
Longarina com assento/encosto estofado em courvin, com no 

mínimo três lugares, dimensões mínimas de 0,85 x 158 x 40 cm. 
380,00 
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26.  02 Un 
Ar condicionado quente/frio, split de no mínimo 24.000 BTUs 

220 V. 
2.100,00 

27.  01 Un 
Bebedouro/purificador refrigerado, com pressão coluna 

conjugada em aço inox 220 V. 
950,00 

28.  01 Un 
Cadeira de rodas adulto, em aço/ferro pintado, pés removível, 

braços fixos, elevação de pernas e suporte para soro. 
500,00 

29.  01 Un 
Seladora, com grau cirúrgico, automática/continua, com controle 

de temperatura analógico, 220V. 
3.200,00 

30.  01 Un 

Autoclave horizontal de mesa (ate 75 litros), com câmara de 

esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 40 litros, 

modo de operação digital, bivolt. 

2.500,00 

31.  01 Un 

Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu), em aço/ferro 

pintado, assento/encosto estofado courvin, com as seguintes 

características mínimas: material silicone, tipo manual, 

capacidade cerca de 500 ml, componentes reservatório de 02, 

mascara silicone, tamanho infantil, esterilizável.  

138,90 

32.  01 Un 
Esfigmomanometro obeso, em nylon, braçadeira /fecho em 

velcro. 
120,00 

33.  06 Un 
Esfigmomanometro adulto, em tecido de algodão, 

braçadeira/fecho em metal. 
100,00 

34.  05 Un Estetescopio infantil, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável.  100,00 

35.  03 Un 

Balança antropométrica infantil digital, bivolt, capacidade 25 Kg, 

Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha anatômica: 

55P x 33L x 8,5A cm. 

980,00 

36.  01 Un Laringoscópio adulto, com cinco laminas em aço inox.  730,00 

37.  01 Un 

Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) com as seguintes 

características mínimas : reanimador, silicone, manual, 

reservatório com 2.500 ml, mascara tipo concha, rígida e 

translúcida, válvula de não reinalação  autoclavavel, tamanho 

adulto.    

138,90 

38.  03 Un 
Balança antropométrica adulto digital, bivolt, capacidade de 200 

kg, Largura: 40cm, Altura: 1,20m, Comprimento: 40cm. 
1.200,00 

39.  01 Un 

Oximetro de pulso, infantil, auscultador em aço inoxidável, tipo 

duplo, com as seguintes características mínimas: oximetro 

portátil, saturação periférica oxigênio, voltagem 110/200 v, 

autonomia mínima de 4 horas, saturação 40 a 100% , 30 A 

220BPM, display led ou cristal.   

1.300,00 

40.  01 Un 
Carro maca simples, em aço inoxidável, suporte de soro, grades 

laterais, com colchonete em courvin, rodas. 
2.500,00 

41.  01 Un Laringoscópio infantil com três laminas de aço inox.  500,00 

42.  01 Un 

Braçadeira para injeção com estrutura em aço inox, com haste 

inox, com apoio para braço tipo concha em aço inox, com base 

em metal inoxidável e com peso suficiente para garantir a 

estabilidade do apoio de braço, com variação de altura que 

abranja a faixa de 0,80m e altura máxima de 1,00 m. 

160,00 

43.  04 Un 
Esfigmomanometro infantil tecido em algodão, braçadeira/fecho 

em metal.   
85,00 

44.  02 Un Otoscopio de fibra optica, com no mínimo cinco espéculos 900,00 
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reusáveis, com bateria convencional.  

45.  02 Un 

No break para computador com potencia de 1kva, 

tensão:entrada/saída, bivolt, alarmes: audiovisual, com no 

mínimo 01 bateria interna selada, garantia mínima de 12 meses.  

700,00 

46.  02 Un 
Estetoscópio adulto, tipo duplo, com auscultador em aço 

inoxidável. 
100,00 

47.  02 Un 
Oftalmoscópio com bateria convencional, de no mínimo três 

aberturas e dezenove lentes. 
750,00 

48.  02 Un Detector fetal portátil digital. 700,00 

49.  02 Un Lanterna clinica de alumínio tipo LED.  50,00 

50.  02 Un Mesa de mayo em aço inoxidável.   700,00 

51.  02 Un Negatoscopio de aço inoxidável , tipo parede /1 corpo.  550,00 

52.  01 Un 
Nebulizador portátil ultrassónico com no mínimo uma saída 

simultâneas, bivolt automático. 
155,00 

53.  02 Un 
Central de nebulização com no mínimo quatro saídas 

simultâneas, potencia mínima de ¼ de HP, bivolt automático. 
1.800,00 

54.  01 Un 
Cilindro de gases medicinais de alumínio, capacidade mínima de 

três litros, com válvula, manômetro e fluxometro. 
900,00 

55.  01 Un 

Seladora grau cirúrgico, horizontal, tipo automática/continua, 

com controle de temperatura analógico, 220 V, largura de 

selagem 6 – 15mm, espessura do filme indiferente, temperatura 

0-300º C, carga 5 kg. 

3.200,00 

56.  01 Un 

Ultrassom odontológico, com jato de bicarbonato imbutido, 

seletor digital de função e operação, com caneta/transdutor do 

ultra-som autoclavavel, bivolt, capacidade de liquido no 

reservatório 1 L, ajuste de potencia para cada tipo de 

procedimento. 

2.300,00 

57.  01 Un 

Jato de bicarbonato com base metálica para estabilidade, 

desumidificador, filtro de ar com drenagem automática, e caneta, 

pressão de entrada de ar comprimido 30 a 40 PSI, Pressão de 

entrada de água de 20 a 40 PSI. 

700,00 

58.  01 Un 
Compressor odontológico com capacidade mínima de 30 litros, 

potencia de 1,0 HP, 220 V. 
2.000,00 

59.  01 Un 
Caixa para desinfecção de limas endodonticas, com capacidade 

mínima de 24 unidades.  
45,00 

60.  01 Un 
Amalgamador odontológico, tipo capsular digital, bivolt, com 

4.000 oscilações por minuto. 
780,00 

61.  01 Un 

Articulador odontológico, com guia condilica curvo, distancia 

intercondilar ajustável, e guia condilica e ângulo de Brennet 

ajustável.  

600,00 

62.  01 Un 
Aparelho de DVD com controle remoto, portas USB, reprodução 

de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 bivolt. 
130,00 

63.  01 Un 

Tela de projeção com as seguintes características mínimas: tipo 

tripé área visual: tamanho mínimo de 1,80x1,80 m, tecido Matte 

White (branco opaco), retrátil, garantia mínima de 12 meses.    

600,00 

64.  01 Un 

Computador portátil (notebook) com as seguintes características 

mínimas: processador de no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD 

A10, memória RAM 4GB, DDR3,1600 MHz, disco rígido 

2.200,00 
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mínimo de 500Gb, com CD/DVD ROM,teclado ABNT2, mouse 

Touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, webcam, 

garantia mínima de 12 meses, bateria de 6 celulas, tamanho da 

tela LCD de no mínimo 14  ou 15 polegadas, interface  

USB,HDMI,DISPLAY PORT ou VGA e leitor de cartão, 

sistema operacional  Windows  8 PRO( 64 bits).  

65.  01 Un 
Esfigmomanometro obeso, tecido em algodão, braçadeira/fecho 

em metal. 
140,00 

 

As despesas correão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

RUBRICA: 

05- Secretaria Municipal da Saúde 

0501 10 301 0109 1014 449052 – Equipamentos Saúde.   

0501 10 301 0109 1014 449052 0040 4261.7 - Equipamentos E - Contra Partida                                             

 

2 - DAS CONDIÇOES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as 

exigências estabelecidas neste Edital, e: 

 2.1.1 Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a 

Administração Pública em todas as esferas; 

 2.1.2 Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

2.1.3 Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, sob 

pena de desclassificação; 

 2.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela 

Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

2.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado 

comprovar tal situação jurídica. 

2.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", 

significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006, aplacáveis ao presente certame. 

2.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

2.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação 

final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não 

seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.2.6. O empate mencionado no item 2.2.5 será verificado na situação em que a 

proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% 

(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da 

seguinte forma: 
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2.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo 

com o disposto no subitem 2.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

2.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 2.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação definida no subitem 2.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

2.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

2.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 

própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 

2.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital,  sob 

pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

2.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 

interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa. 

2.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.12, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, 

sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 

diretamente ou através de seu representante legal que, devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 

representado. 

 3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 

inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando 

de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 b) se representante legal, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da 

empresa outorgante, bem como de pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 
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também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar 

lance(s) em licitação pública;  ou 

 b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) 

outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa. 

 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

 d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

 3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 

Pregoeiro. 

 3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 3.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada 

por fora do envelope nº 01 Proposta de Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

 3.5. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para 

exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

 

 

 

 

 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital 

e no horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes 

contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope 

nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Novo Barreiro 

Processo Licitatório n° 049/2017 

Edital de Pregão n° 019/2017 

Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

Nome do Proponente: 

À Prefeitura Municipal de Novo Barreiro  

Processo Licitatório n° 049/2017 

Edital de Pregão n° 019/2017 

Envelope n° 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome do Proponente: 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do 
envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do 
CNPJ; Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração constante 
no ANEXO II .  
 



8 

 

5 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 

5.1. No dia 10 de outubro 2017 às 9 horas, na presença dos licitantes e demais 

pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes de nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO para o procedimento do certame. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

5.3 A Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 

comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

5.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo 

elaborada a ata de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico preferencialmente em folhas da empresa, sem rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I 

deste edital, e deverá conter:  

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail 

(se houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 

8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

6.2. Deve ser indicado preço líquido unitário, em moeda nacional, contendo ainda, a 

descrição completa do equipamento a ser ofertado inclusive marca e demais dados 

técnicos. No referido preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo 

todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais 

encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e 

parafiscais, etc.), bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não 

especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação. 

6.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

6.4. A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa dos 

lances e de acordo com as especificações dos equipamentos licitados. 

6.5. Não serão aceitas propostas financeiras com valores unitários superiores aos 

valores constantes do plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Saúde, e que 

servem de valores de referência.  

6.6. O proponente deverá preencher sua proposta em arquivo disponibilizado 

pelo município de Novo Barreiro/RS, em disquete, CD-R ou pen drive, não podendo 

alterar sua configuração, apenas digitar marca, e o valor unitário. Este arquivo em 

mídia deverá ser entregue junto com o envelope da proposta financeira, sendo que o 

mesmo será importado para o programa do pregão. 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% 

sobre o valor do item apurado após cada lance. 

OBS: Dentro do envelope Proposta deverá ser apresentado um catalogo do 

fabricante dos produtos por ela ofertados, com as suas devidas descrições. 

 

 7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação do vencedor. 

7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a 

ordem de classificação. 

7.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.6.1 Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a 

utilização de aparelho celulares ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a 

celeridade do processo, onde esses expedientes tendem a retardar o procedimento. 

7.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

 7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.9 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição, podendo, o Pregoeiro, 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, 

a respeito. 

7.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

7.13 Serão desclassificadas: 
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a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 

as que não atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem valores superiores aos estabelecidos no termo de 

referência; 

c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

d) considera-se inexequível a proposta que apresentar preço unitário final inferior a 30 

% (trinta) por cento daquele especificado no termo de referência. 

e) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

7.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação 

e dos recursos interpostos. 

7.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 

Departamento de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes 

presentes. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO: 

8.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

8.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte 

o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação 

solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

8.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo 

Governo Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

8.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 

documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

8.2. Da habilitação jurídica 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

OBS: Os documentos das letras “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 

credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 
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8.3. Regularidade fiscal 

a) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 

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

Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

b) Certidão Negativa para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede 

da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; 

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social.  

f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

g) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a Justiça do Trabalho; 

8.4. Qualificação técnica 

a) Alvará de Licença Sanitária, Municipal ou Estadual da Licitante, com validade. 

b) Cópia da (AFE) Autorização de Funcionamento da Empresa licitante, emitido pela 

ANVISA e com situação ativa.  

c) Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo de validade, destacando: o 

nº. da Resolução, Data de Expedição e Data de Publicação no Diário Oficial da União e/ou 

Extraído do sítio Eletrônico da ANVISA. Ou Declaração de Isenção para aqueles produtos ou 

equipamentos em relação aos quais eventualmente sejam dispensados tais registros. 

 8.5. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 

licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 

do envelope. 

Obs: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro, ou ainda publicação em órgão da 

imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e 

sujeitos a sua verificação. 

 

 9 - DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 

da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os 

demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
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recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da 

melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

  

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, o terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término 

do prazo da recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

10.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem 

às razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 10.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 – DA ENTREGA: 

11.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 60 

(sessenta) dias, junto a Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 12 - DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado em até o 10 (dez) dias após a entrega do objeto desta 

licitação e apresentação da Nota Fiscal, através de depósito bancário em conta corrente ou 

poupança a ser informada pela Empresa vencedora do certame, através dos recursos de 

emenda parlamentar nº 28630016 celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de 

Novo Barreiro e recursos próprios.    

12.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do n.º do Pregão e nº do Convênio, a fim de se acelerar o trâmite de 

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

 13 – DAS PENALIDADES: 

13.1. A recusa pelo fornecedor em prestar o serviço adjudicado, acarretará a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos equipamento, acarretará 

a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) 
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anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) comportamento inidôneo; 

e) cometimento de fraude fiscal; 

f) fraudar a execução do contrato; 

g) falhar na execução do contrato. 

13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 

que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

inadimplência contratual. 

 

14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 14.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 

viciaram; 

 14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não 

a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

14.2 A impugnação deverá ser feita por escrito e encaminhada ao setor competente.  

 

 15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Quaisquer informações  ou  dúvidas  de  ordem  técnica,   bem   como   aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de  

Novo Barreiro , no Departamento de Licitações, sito a Avenida São João Batista  nº 415, em 

horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 

Licitações. 

15.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes 

aos ora fixados. 

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

15.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor da Prefeitura Municipal de Novo Barreiro, ou ainda publicação em órgão da 

imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e 

sujeitos a sua verificação. 
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15.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência do Município, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 

sobre o valor inicial contratado. 

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 

Lei Federal nº 8666/93). 

15.9. São anexos deste Edital: 

 ANEXO I – Especificações técnicas /Modelo de proposta; 

ANEXO II – Modelo de Declaração de atendimento as condições de habilitação e de 

que não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar 

com a administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

administração pública; 

ANEXO III - Modelo de credenciamento; 

ANEXO IV- Modelo de Declaração de menores; 

ANEXO V – Minuta de Contrato. 

15.10.  Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira 

das Missões-RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Novo Barreiro /RS, 29 de agosto de 2017. 

 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Este Edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

 Em ____/_____/______. 

 

 

________________________ 

Paulo Roberto Ihme 

OAB RS 32.558 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 

 

MODELO DA PROPOSTA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:    Contato: 

Endereço:    Fone: 

E-mail: 

Item Qtde  Un 

 

Objeto 

 

Marca. R$. Unit. R$ R$. Total R$ 

1.  05 Un 
Suporte de soro em aço inoxidável, com 

pedestal altura regulável.  

   

2.  15 Un 
Cadeira em aço /ferro pintado, com assento e 

encosto em estofado courvin 

   

3.  08 Un 
Ar condicionado quente/frio split mínimo de 

18.000 Btus – Voltagem 220 V. 

   

4.  01 Un 

Biombo triplo, construído em tubo de ¾ 

polegadas, em pintura eletrostática a pó, na 

cor branca, com no mínimo 6 rodízios  em 

material inoxidável, de no mínimo 2  rodas 

em silicone com faces com movimento de 

360 graus, com tecido em  algodão cru, com 

dimensões mínimas de 1,80 m de altura x1,75 

m de largura.     

   

5.  04 Un 

Foco refletor ambulatorial, iluminação 

halogêno dicroica fria de 12 x 50W bi volt 

automática, haste flexível, regulagem de 

altura de 1,00m mínimo e 1,50 m máximo, 

montado sobre base de aço pintado com tinta 

eletrostática a pó, com no mínimo 3 rodízios. 

   

6.  02 Un 

Mesa de exames, posição do leito móvel, 

com gabinete com portas e gavetas, em 

madeira/mdf/similar, com suporte para papel.  

   

7.  06 Un 

Mesa para Escritório em L Base em aço ferro 

pintado, com divisões de 03 a 04 gavetas 

corrediças, confeccionada em madeira ou 

MDF ou similar, espessura 18 mm, formato 

em L 1,50 cumprimento, 60 de largura e o L 

de 0,90 cm. 

   

8.  05 Un 
Escada com 2 degraus em aço inoxidável 

com piso antiderrapante. 

   

9.  01 Un 

Carro curativo, construído em tubos inox de 

7/8” x 0,9mm de espessura, tampo e 

prateleira em chapa inox de 0,75mm de 

espessura, com varandas em inox 3/8”. Pés 
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com rodízios de 2”.  

Acompanha balde e bacia em aço inox  

Dimensões - 0,45m x 0,75m x 0,80m. 

10.  13 Un 

Armário de aço com estrutura reforçada, com 

02 portas de abrir com maçaneta cromada, 

com chaves, 04 prateleiras internas 

reguláveis, corpo do armário em chapa 20, 

prateleiras reforçadas chapa 20, medidas 

mínimas 1,80 x 0,75 x 0,40 m. 

   

11.  10 Un 
Balde a pedal com capacidade mínima de 5 

litros em polipropileno. 

   

12.  08 Un 

Cadeira em aço/ferro pintado, com rodízios, 

braços regulagem de altura, com 

assento/encosto de courvin.    

   

13.  02 Un 

Mesa para impressora em aço/ferro pintado, 

com dimensões mínimas de 80x60x70cm, 

tampo em madeira/mdp/mdf/similar. 

   

14.  05 Un 

Estante de aço no mínimo seis prateleiras, 

capacidade mínima de 100 kg, com reforço 

nas dimensões mínimas de 176cm x 92cm x 

30cm. 

   

15.  01 Un 

Armário vitrine, com no mínimo 2 portas, em 

aço/ferro pintado, com laterais de vidro nas 

dimensões mínimas 0,65m x 0,40m x 1,65m. 

   

16.  01 Un 

Armário de madeira, com as dimensões 

mínimas de 1,80 x 0,75m x 0,40 com duas 

portas 

   

17.  01 Un 
Geladeira/refrigerador de no mínimo 350 

Litros, 1 porta, tensão voltagem 220V. 

   

18.  01 Un 

Carro para material de limpeza em 

polipropileno , com balde espremedor, kit 

com MOPs  liquido e pó, placa sinalização e 

pá, com saco de vinil.  

   

19.  01 Un 

Mesa de exames móvel de 

madeira/mdp/mdf/similar, com gabinete com 

2 portas e  3 gavetas, com suporte para papel. 

Comprimento: 1,85m, Altura: 0,80m 

Largura:0,55m. 

   

20.  01 Un 

Mesa para computador de 

madeira/mdp/mdf/similar , de no mínimo três 

ou quatro gavetas, com suporte para CPU, 

teclado e impressora, dimensões mínimas de 

1,20 x 0,75 x 46,5 cm. 

   

21.  01 Un 

Mesa de escritório simples em 

madeira/mdf/mdp/similar, com a base em 

aço/ferro pintado, com no mínimo uma ou 

duas gavetas dimensões mínimas de 1,20 x 

0,75 x 46,5 cm. 
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22.  01 Un 

Impressora a laser (comum) com as seguintes 

características: padrão de cor 

monocromático, memória de no mínimo 16 

MB, resolução de 600x600, velocidade de 

33PPM, capacidade da gaveta reservatório de 

papel de no mínimo 100 páginas, ciclo 

25.000 páginas, interface USB e rede, 

capacidade de impressão frente e verso 

automático, garantia mínima de 12 meses.   

   

23.  01 Un 

Arquivo de aço com no mínimo 4 gavetas 

para pastas suspensas, com trilho telescópico, 

dimensões mínimas de 133,5 x 47,4 x 71,5 

cm. 

   

24.  01 Un 

Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro 

pintado, com braços fixos, pés removível, 

com elevação de pernas e suporte para soro. 

   

25.  05 Un 

Longarina com assento/encosto estofado em 

courvin, com no mínimo três lugares, 

dimensões mínimas de 0,85 x 158 x 40 cm. 

   

26.  02 Un 
Ar condicionado quente/frio, split de no 

mínimo 24.000 BTUs 220 V. 

   

27.  01 Un 
Bebedouro/purificador refrigerado, com 

pressão coluna conjugada em aço inox 220 V. 

   

28.  01 Un 

Cadeira de rodas adulto, em aço/ferro 

pintado, pés removível, braços fixos, 

elevação de pernas e suporte para soro. 

   

29.  01 Un 

Seladora, com grau cirúrgico, 

automática/continua, com controle de 

temperatura analógico, 220V. 

   

30.  01 Un 

Autoclave horizontal de mesa (ate 75 litros), 

com câmara de esterilização em aço 

inoxidável, capacidade mínima de 40 litros, 

modo de operação digital, bivolt. 

   

31.  01 Un 

Reanimador pulmonar manual pediátrico 

(ambu), em aço/ferro pintado, 

assento/encosto estofado courvin, com as 

seguintes características mínimas: material 

silicone, tipo manual, capacidade cerca de 

500 ml, componentes reservatório de 02, 

mascara silicone, tamanho infantil, 

esterilizável.  

   

32.  01 Un 
Esfigmomanometro obeso, em nylon, 

braçadeira /fecho em velcro. 

   

33.  06 Un 
Esfigmomanometro adulto, em tecido de 

algodão, braçadeira/fecho em metal. 

   

34.  05 Un 
Estetescopio infantil, tipo duplo, auscultador 

em aço inoxidável.  

   

35.  03 Un Balança antropométrica infantil digital,    
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bivolt, capacidade 25 Kg, Dimensões 

Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha 

anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. 

36.  01 Un 
Laringoscópio adulto, com cinco laminas em 

aço inox.  

   

37.  01 Un 

Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) 

com as seguintes características mínimas : 

reanimador, silicone, manual, reservatório 

com 2.500 ml, mascara tipo concha, rígida e 

translúcida, válvula de não reinalação  

autoclavavel, tamanho adulto.    

   

38.  03 Un 

Balança antropométrica adulto digital, bivolt, 

capacidade de 200 kg, Largura: 40cm, Altura: 

1,20m, Comprimento: 40cm. 

   

39.  01 Un 

Oximetro de pulso, infantil, auscultador em 

aço inoxidável, tipo duplo, com as seguintes 

características mínimas: oximetro portátil, 

saturação periférica oxigênio, voltagem 

110/200 v, autonomia mínima de 4 horas, 

saturação 40 a 100% , 30 A 220BPM, display 

led ou cristal.   

   

40.  01 Un 

Carro maca simples, em aço inoxidável, 

suporte de soro, grades laterais, com 

colchonete em courvin, rodas. 

   

41.  01 Un 
Laringoscópio infantil com três laminas de 

aço inox.  

   

42.  01 Un 

Braçadeira para injeção com estrutura em aço 

inox, com haste inox, com apoio para braço 

tipo concha em aço inox, com base em metal 

inoxidável e com peso suficiente para 

garantir a estabilidade do apoio de braço, 

com variação de altura que abranja a faixa de 

0,80m e altura máxima de 1,00 m. 

   

43.  04 Un 
Esfigmomanometro infantil tecido em 

algodão, braçadeira/fecho em metal.   

   

44.  02 Un 

Otoscopio de fibra optica, com no mínimo 

cinco espéculos reusáveis, com bateria 

convencional.  

   

45.  02 Un 

No break para computador com potencia de 

1kva, tensão:entrada/saída, bivolt, alarmes: 

audiovisual, com no mínimo 01 bateria 

interna selada, garantia mínima de 12 meses.  

   

46.  02 Un 
Estetoscópio adulto, tipo duplo, com 

auscultador em aço inoxidável. 

   

47.  02 Un 
Oftalmoscópio com bateria convencional, de 

no mínimo três aberturas e dezenove lentes. 

   

48.  02 Un Detector fetal portátil digital.    

49.  02 Un Lanterna clinica de alumínio tipo LED.     
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50.  02 Un Mesa de mayo em aço inoxidável.      

51.  02 Un 
Negatoscopio de aço inoxidável , tipo parede 

/1 corpo.  

   

52.  01 Un 

Nebulizador portátil ultrassónico com no 

mínimo uma saída simultâneas, bivolt 

automático. 

   

53.  02 Un 

Central de nebulização com no mínimo 

quatro saídas simultâneas, potencia mínima 

de ¼ de HP, bivolt automático. 

   

54.  01 Un 

Cilindro de gases medicinais de alumínio, 

capacidade mínima de três litros, com 

válvula, manômetro e fluxometro. 

   

55.  01 Un 

Seladora grau cirúrgico, horizontal, tipo 

automática/continua, com controle de 

temperatura analógico, 220 V, largura de 

selagem 6 – 15mm, espessura do filme 

indiferente, temperatura 0-300º C, carga 5 kg. 

   

56.  01 Un 

Ultrassom odontológico, com jato de 

bicarbonato imbutido, seletor digital de 

função e operação, com caneta/transdutor do 

ultra-som autoclavavel, bivolt, capacidade de 

liquido no reservatório 1 L, ajuste de potencia 

para cada tipo de procedimento. 

   

57.  01 Un 

Jato de bicarbonato com base metálica para 

estabilidade, desumidificador, filtro de ar 

com drenagem automática, e caneta, pressão 

de entrada de ar comprimido 30 a 40 PSI, 

Pressão de entrada de água de 20 a 40 PSI. 

   

58.  01 Un 

Compressor odontológico com capacidade 

mínima de 30 litros, potencia de 1,0 HP, 220 

V. 

   

59.  01 Un 

Caixa para desinfecção de limas 

endodonticas, com capacidade mínima de 24 

unidades.  

   

60.  01 Un 

Amalgamador odontológico, tipo capsular 

digital, bivolt, com 4.000 oscilações por 

minuto. 

   

61.  01 Un 

Articulador odontológico, com guia condilica 

curvo, distancia intercondilar ajustável, e 

guia condilica e ângulo de Brennet ajustável.  

   

62.  01 Un 

Aparelho de DVD com controle remoto, 

portas USB, reprodução de DVD/CD/CD-

R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 bivolt. 

   

63.  01 Un 

Tela de projeção com as seguintes 

características mínimas: tipo tripé área visual: 

tamanho mínimo de 1,80x1,80 m, tecido 

Matte White (branco opaco), retrátil, garantia 

mínima de 12 meses.    
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64.  01 Un 

Computador portátil (notebook) com as 

seguintes características mínimas: 

processador de no mínimo INTEL CORE I3 

ou AMD A10, memória RAM 4GB, 

DDR3,1600 MHz, disco rígido mínimo de 

500Gb, com CD/DVD ROM,teclado 

ABNT2, mouse Touchpad, interfaces de rede 

10/100/1000 e WIFI, webcam, garantia 

mínima de 12 meses, bateria de 6 celulas, 

tamanho da tela LCD de no mínimo 14  ou 15 

polegadas, interface  USB,HDMI,DISPLAY 

PORT ou VGA e leitor de cartão, sistema 

operacional  Windows  8 PRO( 64 bits).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  01 Un 
Esfigmomanometro obeso, tecido em 

algodão, braçadeira/fecho em metal. 

   

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 

prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 

10.520, de 17-07-2002. 

Os equipamentos ofertados acima, têm garantia de no mínimo 01 (um) ano. 

Local e Data: 

 

 

__________________________________  

Carimbo e assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ........................................... (nome da 

licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente todos os 

requisitos e exigências de habilitação da licitação Município de Novo Barreiro /RS, Pregão 

Presencial nº 019/2017.  

  Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de participar em 

licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 

inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.   

 

.................................., ............ de ............................ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto ao Credenciamento 
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ANEXO III  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 

portador(a) da cédula de identidade nº ___________________ e do CPF nº 

________________, Cargo ______________________a participar da licitação instaurada 

pelo Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial, Nº 019/2017, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-

se em nome da empresa 

____________________________________________________,CNPJ N° 

__________________________________, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

     Local e data. 

 __________________________________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

  

 

 

Obs.:  Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

_______________________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 

________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com 

pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do 

disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Novo Barreiro, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS, pessoa jurídica de Direito Público 

Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 92.410.521/0001/35, com sede na Av. São João Batista nº 

415, na cidade de Novo Barreiro, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por 

seu Sr. EDINALDO RUPOLO ROSSETTO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 895.976.300-

44, residente e domiciliado na Avenida São João Batista, na cidade de Novo Barreiro – RS, doravante 

denominado CONTRATANTE e a empresa _________________ estabelecida à rua 

____________________________ nº.____, CNPJ nº ____________________, pelo seu 

representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA. 

Cláusula Primeira 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, 

aceitam incondicionalmente pelos contratantes como eficaz para os termos deste Contrato, e 

terão plena validade entre as partes o Pregão Presencial n° 019/2017 e proposta da 

Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for omisso. 

Cláusula Segunda 

 A Contratada compromete-se a fornecer ao Contratante, o(s) seguinte(s) 

equipamento(s):  

.... 

 Cláusula Terceira 

  O presente Contrato passa a vigorar na data de sua assinatura e esgotar-se-á com a 

entrega do objeto licitado, sendo que o prazo não poderá exceder a 60 (sessenta) dias da 

assinatura do contrato. 

  Cláusula Quinta 

 O preço certo e ajustado entre as partes é de R$ .......................(   ), correspondente ao 

objeto descrito e caracterizado na Cláusula Segunda do presente Contrato. 

 § 1º O pagamento será feito da seguinte forma: 

 § 2º.  Fica ajustado entre as partes que os preços não terão reajuste. 

Cláusula Sexta 

 São de responsabilidade da Contratada, os encargos fiscais e comerciais decorrentes da 

transação, com multa diária por atraso na entrega do objeto. Perdas e danos, (art. 69 e 70 da 

Lei 8.666/93). 

  Cláusula Sétima 

  O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 

da Lei 8.666/93. 

  § 1º.  O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa de 

mora, a razão de 0,5% ao dia sobre o valor das sementes a serem fornecidos, podendo ainda o 

Contratante, rescindir unilateralmente o contrato e aplicar outras sanções previstas na Lei 

8.666/93. 

  § 2º.  Aplicada a multa, após regular processo administrativo, será descontada do valor 

do objeto fornecido, sendo que, se a multa for de valor superior ao valor a receber, responderá 
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a Contratada  pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pelo Contratante  ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  § 3º. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: a) suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com o Contratante, pelo prazo de 

06(seis) meses; b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Contratante, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando 

a  Contratada  ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

  Cláusula Oitava 

 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Secretaria Municipal de 

Saúde de acordo com a seguinte dotação orçamentária: 

05- Secretaria Municipal da Saúde 

0501 10 301 0109 1014 449052 – Equipamentos Saúde.   

0501 10 301 0109 1014 449052 0040 4261.7 - Equipamentos E - Contra Partida                                             

 

Cláusula Nona 

  O objeto do presente Contrato tem garantia de no mínimo 01 (um) ano quanto a vícios 

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos 

decorrentes disso.  

 Cláusula Décima 

 O Foro de Palmeira das Missões/RS será designado para tratar de quaisquer questões 

oriundas do presente instrumento, inadmitido qualquer outro. 

 E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, perante duas testemunhas que também assinam. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Barreiro – RS, em.......de...............de 2017. 

 

 

EDINALDO RUPOLO ROSSETTO                                                   Empresa................... 

                   Contratante        Contratado 

 

Testemunhas 

 

 

__________________________________            ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


