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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 EXCLUSIVO ÀS 

BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

Município de Campestre da Serra 

Secretaria Municipal de Saúde 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Processo nº 045/2019 

 

Edital de Pregão Presencial para 
Registro de Preços visando o 
fornecimento de Materiais 
Ambulatoriais, Materiais de 
Fisioterapia e Equipamentos para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que às 9:00 horas, do dia 30 de Agosto do ano de 2019, na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal de Campestre da Serra, localizada na Rua Bardini n° 

210 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 

4.315/2019, com a finalidade de receber propostas e documentos de 

habilitação, objetivando o registro de preços para o fornecimento dos bens 

descritos no Anexo I, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal 

n.º 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei 

Complementar n°147/2014 e nº 155/2016, dos Decretos Municipais nºs 1098 

de 27 de fevereiro de 2013 e 1158 de 29 de outubro de 2013, com aplicação  

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela 

Lei Complementar nº 147/2014 e nº 155/2016. 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços visando o 

fornecimento de Materiais Ambulatoriais, Materiais de Fisioterapia e 

Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 

constantes no Anexo I. 

1.2. O Setor de Licitações disponibilizará o Gerador de Proposta no Site da 

Prefeitura Municipal www.campestredaserra.rs.gov.br a fim de possibilitar o 

http://www.campestredaserra.rs.gov.br/
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preenchimento dos valores referentes aos itens (Anexo I). Os mesmos deverão 

ser apresentados em cd ou pen drive, sob pena de desclassificação, isso não 

exime a empresa de apresentar a proposta impressa. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a 

atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a 

documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste 

Edital. 

2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá 

apresentar, fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do 

credenciamento: 

 a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de 

que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e 

  b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 

2.2, seu representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do 

credenciamento. 

2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no 

momento do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no 

item 2.2 deste edital fora dos envelopes de habilitação e de propostas. 

2.5. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar 

da licitação. 

2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos 

itens 2.1 a 2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de 

preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que 

se sugere a seguinte inscrição: 

                AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA-RS 

                EDITAL DE PREGÃO N° 020/2019 

                ENVELOPE N°1 – PROPOSTA 

                PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

               ------------------------------------------------------------------- 

                AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA-RS 

                EDITAL DE PREGÃO N° 020/2019 

                ENVELOPE N°2 – DOCUMENTAÇÃO 

                PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o 

único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 

representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 

de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 

deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

      a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

      a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

      a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

      a.3)  inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 

      a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

     b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no 

art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de 

todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

     b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 

de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

3.3.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da 

empresa. 
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3.3.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

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

procedimento licitatório. 

3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar 

do certame, que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais 

atos do certame; 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões 

públicas referentes à licitação. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 

das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 

pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº01 – PROPOSTA e n° 02 – 

DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 

não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, 

deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, 

sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 

redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá 

conter: 

 a) razão social da empresa; 

                 b) descrição completa do produto ofertado, marca;   

 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão 

estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas 

com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

                Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os 

valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a 

vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as 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 da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 

03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 

a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 05 (cinco segundos) para 

apresentar nova proposta. 

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

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 

estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta 
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de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de 

custos, decidindo motivadamente a respeito. 

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

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

      a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

      b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

      c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 

             d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem 

preços manifestamente inexequíveis. 

            Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 

extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 

escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 

previamente junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 

14.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 

ato, as licitantes presentes. 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar,  dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 
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7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

          a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

           b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

           c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 

           d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

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

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 

documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado 

no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

            a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividades; 

            b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais 

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); 

             c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio 

ou sede do licitante; 

             d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante; 

             e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS). 

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

      a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 

VII-A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, 

de 1° de maio de 1943. 
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7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

      a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

da data designada para a apresentação do documento; 

7.2. A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 7.1.3 e 7.1.4 deste edital, 

terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido 

pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

7.2.2.  Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será 

suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará 

continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 

público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a licitante da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 

item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste 

edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 60(sessenta) dias, a contar da homologação da 

licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 

do certame. 

8.2.  Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes 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 a proponente 

para que seja obtido preço melhor. 
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8.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade 

para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta 

dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 

do direito de recorrer por parte da licitante. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 

bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 

querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) 

dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 

todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, 

na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 

que houver dado causa à demora. 

10. DOS PRAZOS: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 

05(cinco) dias, convocará os participantes classificados para assinar a ata de 

registro de preços, desde que aceite vender pelo preço do 1º classificado, sob 

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e 

pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

10.3. O prazo de entrega dos produtos é de 15 (quinze) dias, a contar da 

emissão da ordem de fornecimento. 
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11. DO RECEBIMENTO: 

11.1. Os produtos deverão ser entregues no Posto de Saúde de São Bernardo, 

sito na Rua Paraíba, nº 1205, localidade de São Bernardo, Campestre da 

Serra, no horário das 8:00 às 17:00 horas. 

11.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante 

vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o 

seu objeto. 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após entrega dos produtos, 

por intermédio da tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, correndo a despesa na Secretaria Municipal de Saúde. 

12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da 

ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material 

e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, após a entrega dos 

produtos e apresentação da nota fiscal.  

12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao 

mês, pro rata.  

13. DAS PENALIDADES: 

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

       a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: 

desclassificação do certame; 

       b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos;  

      c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
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      d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

      e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária 

de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

      f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

      g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

       h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 

fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 

Município de Campestre da Serra-RS, Setor de Licitações, sito Rua Bardini, n° 

210, ou pelo telefone (54) 3235-1120 ou (54) 3235-1121, no horário 

compreendido entre as 08:00 e 17hs, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 

ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Município, Setor de Licitações. 

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante 

deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 

expediente normal subsequente ao ora fixado. 

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 

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

14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
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autenticada por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos itens 7.1.3, 

alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus 

dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo 

artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 

obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria/RS para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

 

 Campestre da Serra, 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Moacir Zanotto 

                                                                                                 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I – ITENS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇO 

OBJETO: Aquisição de Materiais Ambulatoriais, Materiais de Fisioterapia e 

Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações: 

MATERIAL AMBULATORIAL 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição Preço médio 

unitário R$ 

01 05 litros 15 litros Álcool Gel 70° 1000 ml 17,10 

02 5 rolos 10 rolos Algodão em rolo 500g 12,97 

03 05 un 15 un Aparelho de pressão Adulto, braçadeira em nylon com fechamento em botões 

de metal, manômetro de metal. Verificado e aprovado pelo INMETRO 
88,75 

04 250 un 400 un Atadura de crepom 13 fios/cm² 15cm x 1,20m 3,80 

05 05 un 15 un Bobina de papel para ECG 80mmx30m 11,03 

06 3 rolos 6 rolos Cadarço sarjado 10mm, rolo com 50m 51,25 

07 5 cx 15 cx Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança (NR32) 

22G, caixa com 50 unidades 
123,95 

08 5 cx 10 cx Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança (NR32) 

24G, caixa com 50 unidades 
129,67 

09 20 cx 50 cx Curativos antissépticos, respirável com 40 unidades 8,67 

10 3 cx 6 cx Curativo pós-punção, caixa com 500 unidades - adulto 23,20 

11 3 litros 6 litros Clorexidina solução aquosa 1000ml 15,83 

12 30 pct 60 pct Compressa de gaze hidrófila 7,5cmx7,5cm 8 camadas com 5 dobras 13 fios 

por cm², pacotes com 500 unidades 
29,00 

13 3 jogos 6 jogos Eletrodo de ECG em silicone, jogo com 6 unidades 257,33 

14 300 un 500 un Equipo macro gotas flexível com injetor lateral entrada e filtro de ar 1,75 

15 300 un 400 un Equipo para nutrição enteral 1,81 

16 80 un 200 un Espéculo Vaginal tamanho P, estéril 1,24 

17 40 un 100 un Espéculo vaginal tamanho G, estéril 1,58 

18 5 cx 10 cx Fio agulhado de nylon 2/0, caixa com 24 unidades 43,59 

19 3 cx 8 cx Fio agulhado de nylon 3/0, caixa com 24 unidades 43,59 

20 3 cx 6 cx Fio agulhado de nylon 4/0, caixa com 24 unidades 43,59 

21 1 cx 3 cx Fio agulhado de nylon 5/0, caixa com 24 unidades 43,59 

22 3un 6un Fixador Citológico Spray 100 ml 8,16 

23 50 

caixas 

100 

caixas 

Fitas para HGT compatível com aparelho ON CALL PLUS caixas com 50 

unidades 
34,55 

24 300 un 400 un Frasco para nutrição enteral 1,22 

25 05 un 15 un Garrote elástico adulto com engate tipo fivela 19,38 

26 10 un 20 un Gel para ultrassonografia 100ml 2,50 

27 20 cx 40 cx Hastes flexíveis com pontas de algodão, caixa com 75 unidades 
2,31 
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28 10 kits 30 kits Kit para nebulização adulto 9,98 

29 3 cx 8 cx Lâminas para citopatológico, fosca, caixas com 50 unidades 7,50 

30 3 cx 6 cx Lâmina de bisturi nº 11, caixas com 100 unidades 35,85 

31 20 cx 40 cx Lanceta com dispositivo de segurança, caixas com 200 unidades 76,00 

32 50 cx 100 cx Luva de látex tamanho P, talcada, caixa com 100 unidades 23,09 

33 50 

caixas 

100 

caixas 

Luva de látex tamanho M,talcada, caixa com 100 unidades 
23,42 

34 5 cx 15 cx Luva de látex tamanho G,talcada, caixa com 100 unidades 23,42 

35 15 cx 30 cx Máscara descartável tripla com elástico, com 50 unidades 9,50 

36 5 un 10 un Monitor de Glicemia - Glicosímetro ON CALL PLUS 55,20 

37 3 un 6 un Otoscópio -  com cabo em metal cromado para duas pilhas médias comuns, 

recoberto por capinha antiderrapante de punho na cor preta. 

Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade.  

Visor móvel, Lâmpada incandescente ref. L-07 de 2,5 V 

05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos 

seguintes calibres e quantidades:  

01 espéculo de diâmetro 2,5 mm Nº 1 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 4,0 mm Nº 2 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 7,0 mm Nº 4 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5 sem reforço metálico 

Acondicionado em estojo. 

Manual de instrução e garantia de 1 ano. 

577,33 

38 3 rolos 5 rolos Papel grau cirúrgico 45cm x 100m 251,96 

39 50 un 150 un Saco de lixo hospitalar – branco leitoso, material infectante - 15 litros, 

fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008 
0,49 

40 150 un 250 un Saco de lixo hospitalar – branco leitoso, material infectante – 30 litros, 

fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008 
0,80 

41 80 un 200 un Scalp nº 23 0,33 

42 80 un 200 un Seringa 10ml 0,55 

43 80 un 200 un Seringa 20ml 0,58 

44 80 un 200 un Seringa 3ml 0,23 

45 80 un 200 un Seringa 5ml 0,27 

46 15 cx 35 cx Seringa Insulina 1CC/100 Ui Agulha 8x3 Curta ( 8 mm x 0,30 mm), caixas com 

100 unidades 
94,73 

47 50 un 150 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 08 15,60 

48 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 10 0,81 

49 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 12 0,86 

50 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 14 0,90 

51 10 un 30 un Sonda uretral 10 estéril 0,77 

52 10 un 30 un Sonda uretral 12 estéril 0,79 

53 10 un 30 un Sonda uretral 14 estéril 0,96 

54 10 un 20 un Termômetro digital humano 11,14 

55 3 un 6 un Termômetro digital de testa com tecnologia infravermelho, sem contato, com 

medição em 1 segundo e alarme quando medição concluída. Bateria 
286,67 
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substituível. Embalagem contendo 1 termômetro, 1 manual de instruções e 

uma bateria de teste instalada. 

56 100 un 300 un Tiras para teste rápido de gravidez 1,86 

MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição Preço médio 

unitário R$ 

57 10 un 20 un Bandagem elástica funcional, cor Bege 43,67 

58 02 un 04 un Bolas de areia 1Kg 97,50 

59 02 un 04 un Bolas de areia 2Kg 115,00 

60 01 un 03 un Colchonete revestido de courvin 1,30cm x 60cm 206,67 

61 03 pct 07 pct Eletrodo para estimulação elétrica auto-adesivo 5x5cm, com 4 un 39,25 

62 03 pct 07 pct Eletrodo para estimulação elétrica auto-adesivo 5x9cm, com 4un 47,25 

63 01 un 03 un Fita de treinamento para suspensão tipo TRX 225,00 

64 01 un 03 un KIT Magic Circle 235,00 

65 01 un 03 un Meia Bola Bosu 487,50 

66 01 un 03 un Rolo de posicionamento grande para fisioterapia revestido de courvin. 

Diâmetro: 60cm, comprimento: 80 cm 
210,00 

67 01 un 03 un Tatame/tapete de EVA 2mx2m ou placa de EVA de montar (4 placas 1mx1m) 360,00 

EQUIPAMENTOS 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição Preço médio 

unitário R$ 

68 01 un 03 un Autoclave de bancada, horizontal, 21 litros, em inox: 

Equipamento digital; câmara horizontal; manômetro digital com barra de leds 

indicativos de pressão; com sistema microprocessado com vários ciclos, com 

reservatório externo de água (ciclo de esterilização): 1,7 a 1,8 Kgf/Cm2; 

temperatura de trabalho (Ciclo De Esterilização): 126 a 129 °C; desaeração e 

despressurização: automáticas; secagem: semiautomática (com porta 

entreaberta);secagem extra: sim; capacidade: 21 litros; potência: 1.600 Watts; 

voltagem: 220 V; material da câmara: alumínio anodizado; cor branca. 

Garantia mínima de 12 meses. 

4375,00 

69 01 un 03 un Carro de emergência 

Com 4 gavetas, com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de 

oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua 

para massagem cardíaca e tomada elétrica. 

Construído em chapa de aço em pintura epóxi, 4 rodízios de 3" giratórios, 

sendo 02 com freios, primeira gaveta com 20 divisórias para medicamentos e 

as outras três, para uso geral.  Mesa superior em aço inox para preparação de 

medicamentos. 

Garantia mínima de 12 meses 

3586,67 

70 01 un 03 un Oxímetro de Pulso Portátil 

Visor LCD de alta resolução. Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força 

de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. 

Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, com capa protetora.  

Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com 

carregador. 

Deve acompanhar 1 sensor de SpO2 padrão. Certificado pelo INMETRO. 

Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm 

2435,00 
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Peso aproximado: 260 gramas 

Garantia mínima de 12 meses 

71 01 un 03 un Compressor de ar odontológico 

Atender 1 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos). 

Isento de óleo. 

Capacidade de 40 a 65 litros 

Deslocamento de ar mínimo de 136 L/Min 

Mínimo de 2,0 HP e dois cabeçotes. 

Nível de ruído: de 45 a 60 Db a um metro de distância. 

Com tratamento interno e externo antioxidante 

Pressostato com chave geral liga/desliga. 

Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. 

Protetor de sobrecarga de tensão. Protege o motor contra quedas ou picos de 

tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. 

Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro 

para a pressão de saída de ar. 

Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do 

reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. 

Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório 

Válvula de alívio (solenóide) para despressurização dos cabeçotes, fazendo 

com que o compressor trabalhe com menos esforço. 

Ventoinha de refrigeração no motor 

Garantia mínima de 12 meses 

4075,00 

72 01 un 03 un Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) 

Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, com 

volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 intensidades de luz do refletor, 

acionados pelo pedal de comando que deve ser integrado à base da cadeira, 

braço direito e braço esquerdo em integral skin, encosto de linhas 

arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura mínima 

de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no 

assento, articulação central única entre assento e encosto de cabeça 

articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de no mínimo 

3/8 (polegadas) de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e 

base do assento fabricados em chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça 

polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies 

metálicas devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas 

superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do 

assento, transformador de 12V para alimentação do refletor, relê de partida e 

fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com 

PVC expandido lavável e sem costura, com opção de cores. EQUIPO 

ODONTOLÓGICO: Acoplado, com base fixa, seleção automática das pontas 

controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte 

de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, alma 

estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma bandeja em 

alumínio anodizado, terminal para micro motor sem spray, terminal para alta 

rotação e seringa tríplice. As mangueiras devem ser tipo Oblate lisa e flexível. 

REFLETOR ODONTOLÓGICO: Multifocal, com 04 intensidades de luz, 

acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do equipo fixo a 

cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho 

multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente 

distribuída,  sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de 

ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, 

18425,00 
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transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e 

pintura lisa. UNIDADE AUXILIAR: Acoplada à cadeira, com estrutura interna 

fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em 

cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento 

da água da cuspideira, 02 terminais para sucção em alumínio de superfície 

lisa com acionamento automático, suporte de pontas maciço em poliacetal 

com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e 

abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de 

aço inoxidável. MOCHO: Com sistema de elevação do assento e encosto, 

sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma 

alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e 

de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos devem ser 

amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, 

localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve 

possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com 

conformação anatômica que se amolda ao contorno das pernas e encosto 

com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido 

sem costuras e lavável. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA 

MÍNIMA DO ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. 

Caneta de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio anodizado, 

com canais arredondados de pega, sistema de conexão de dois furos, 

refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica apoiados em anéis de 

borracha sintética, sistema F.G. de troca de broca, baixo nível de ruído, baixo 

consumo de ar (aprox.35 litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e 

esterilizável em autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo 

lubrificante, 01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha 

reserva e 01 saca broca do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para 

melhor funcionamento do conjunto. 

Garantia mínima de 01 ano e assistência técnica autorizada fabricante. 

 

 - A aquisição dos materiais e equipamentos é necessária para prover o 

desenvolvimento das ações de saúde preventivas e curativas no atendimento da 

população. Os atendimentos serão realizados pelos profissionais da Equipe de 

Saúde do município nos Postos de Saúde de São Bernardo e São Manoel, 

Unidade Básica de Saúde de Campestre da Serra e Centro de Fisioterapia.  

 - A empresa fica informada de que, no caso dos itens não serem consumidos em 

até seis meses antes de seu vencimento, será efetuada a troca do(s) item(ns) por 

outro da mesma espécie com validade mais longa (o que não isenta o 

compromisso da empresa de fornecer os materiais com prazo de validade mínima 

de 18 meses). 

 - Para os equipamentos a garantia deverá ser de no mínimo 01 (um) ano. 

 - Os produtos deverão ser entregues no Posto de Saúde de São Bernardo, sito na 

Rua Paraíba, nº 1205, localidade de São Bernardo, Campestre da Serra, no 

horário das 8:00 às 17:00 horas. 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

Empresa: 

Endereço: 

CNPJ: 

            Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes 

sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e 

seguros. 

 

MATERIAL AMBULATORIAL 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição  Marca Valor 

Un. R$ 

Valor 

Total R$ 

01 05 litros 15 litros Álcool Gel 70° 1000 ml    

02 5 rolos 10 rolos Algodão em rolo 500g    

03 05 un 15 un Aparelho de pressão Adulto, braçadeira em nylon com fechamento 

em botões de metal, manômetro de metal. Verificado e aprovado 

pelo INMETRO 

  

 

04 250 un 400 un Atadura de crepom 13 fios/cm² 15cm x 1,20m    

   05 05 un 15 un Bobina de papel para ECG 80mmx30m    

06 3 rolos 6 rolos Cadarço sarjado 10mm, rolo com 50m    

07 5 cx 15 cx Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança 

(NR32) 22G, caixa com 50 unidades 

  
 

08 

 

5 cx 10 cx Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança 

(NR32) 24G, caixa com 50 unidades 

  
 

09 20 cx 50 cx Curativos antissépticos, respirável com 40 unidades    

10 3 cx 6 cx Curativo pós-punção, caixa com 500 unidades - adulto    

11 3 litros 6 litros Clorexidina solução aquosa 1000ml    

12 30 pct 60 pct Compressa de gaze hidrófila 7,5cmx7,5cm 8 camadas com 5 

dobras 13 fios por cm², pacotes com 500 unidades 

  
 

13 3 jogos 6 jogos Eletrodo de ECG em silicone, jogo com 6 unidades    

14 300 un 500 un Equipo macro gotas flexível com injetor lateral entrada e filtro de ar    

15 300 un 400 un Equipo para nutrição enteral    

16 80 un 200 un Espéculo Vaginal tamanho P, estéril    

17 40 un 100 un Espéculo vaginal tamanho G, estéril    

18 5 cx 10 cx Fio agulhado de nylon 2/0, caixa com 24 unidades    

19 3 cx 8 cx Fio agulhado de nylon 3/0, caixa com 24 unidades    

20 3 cx 6 cx Fio agulhado de nylon 4/0, caixa com 24 unidades    

21 1 cx 3 cx Fio agulhado de nylon 5/0, caixa com 24 unidades    

22 3un 6un Fixador Citológico Spray 100 ml    

23 50 

caixas 

100 

caixas 

Fitas para HGT compatível com aparelho ON CALL PLUS caixas 

com 50 unidades 
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24 300 un 400 un Frasco para nutrição enteral    

25 05 un 15 un Garrote elástico adulto com engate tipo fivela    

26 10 un 20 un Gel para ultrassonografia 100ml    

27 20 cx 40 cx Hastes flexíveis com pontas de algodão, caixa com 75 unidades    

28 10 kits 30 kits Kit para nebulização adulto    

29 3 cx 8 cx Lâminas para citopatológico, fosca, caixas com 50 unidades    

30 3 cx 6 cx Lâmina de bisturi nº 11, caixas com 100 unidades    

31 20 cx 40 cx Lanceta com dispositivo de segurança, caixas com 200 unidades    

32 50 cx 100 cx Luva de látex tamanho P, talcada, caixa com 100 unidades    

   33 50 

caixas 

100 

caixas 

Luva de látex tamanho M,talcada, caixa com 100 unidades   
 

34 5 cx 15 cx Luva de látex tamanho G,talcada, caixa com 100 unidades    

35 15 cx 30 cx Máscara descartável tripla com elástico, com 50 unidades    

36 5 un 10 un Monitor de Glicemia - Glicosímetro ON CALL PLUS    

37 3 un 6 un Otoscópio -  com cabo em metal cromado para duas pilhas médias 

comuns, recoberto por capinha antiderrapante de punho na cor 

preta. 

Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade.  

Visor móvel, Lâmpada incandescente ref. L-07 de 2,5 V 

05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável 

nos seguintes calibres e quantidades:  

01 espéculo de diâmetro 2,5 mm Nº 1 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 4,0 mm Nº 2 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 7,0 mm Nº 4 sem reforço metálico 

01 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5 sem reforço metálico 

Acondicionado em estojo. 

Manual de instrução e garantia de 1 ano. 

   

38 3 rolos 5 rolos Papel grau cirúrgico 45cm x 100m    

39 50 un 150 un Saco de lixo hospitalar – branco leitoso, material infectante - 15 

litros, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008 

   

40 150 un 250 un Saco de lixo hospitalar – branco leitoso, material infectante – 30 

litros, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008 

   

41 80 un 200 un Scalp nº 23    

42 80 un 200 un Seringa 10ml    

43 80 un 200 un Seringa 20ml    

44 80 un 200 un Seringa 3ml    

45 80 un 200 un Seringa 5ml    

46 15 cx 35 cx Seringa Insulina 1CC/100 Ui Agulha 8x3 Curta ( 8 mm x 0,30 mm), 

caixas com 100 unidades 

   

47 50 un 150 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 08    

48 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 10    

49 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 12    

50 10 un 30 un Sonda de aspiração endodraqueal nº 14    

51 10 un 30 un Sonda uretral 10 estéril    
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52 10 un 30 un Sonda uretral 12 estéril    

53 10 un 30 un Sonda uretral 14 estéril    

54 10 un 20 un Termômetro digital humano    

55 3 un 6 un Termômetro digital de testa com tecnologia infravermelho, sem 

contato, com medição em 1 segundo e alarme quando medição 

concluída. Bateria substituível. Embalagem contendo 1 termômetro, 

1 manual de instruções e uma bateria de teste instalada. 

   

56 100 un 300 un Tiras para teste rápido de gravidez    

MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição  Marca Valor 

Un. R$ 

Valor 

Total R$ 

57 10 un 20 un Bandagem elástica funcional, cor Bege    

58 02 un 04 un Bolas de areia 1Kg    

59 02 un 04 un Bolas de areia 2Kg    

60 01 un 03 un Colchonete revestido de courvin 1,30cm x 60cm    

61 03 pct 07 pct Eletrodo para estimulação elétrica auto-adesivo 5x5cm, com 4 un    

62 03 pct 07 pct Eletrodo para estimulação elétrica auto-adesivo 5x9cm, com 4un    

63 01 un 03 un Fita de treinamento para suspensão tipo TRX    

64 01 un 03 un KIT Magic Circle    

65 01 un 03 un Meia Bola Bosu    

66 01 un 03 un Rolo de posicionamento grande para fisioterapia revestido de 

courvin. Diâmetro: 60cm, comprimento: 80 cm 

   

67 01 un 03 un Tatame/tapete de EVA 2mx2m ou placa de EVA de montar (4 

placas 1mx1m) 

   

EQUIPAMENTOS 

Item Quant. 

mínima 

Quant. 

máxima 

Descrição  Marca Valor 

Un. R$ 

Valor 

Total R$ 

68 01 un 03 un Autoclave de bancada, horizontal, 21 litros, em inox: 

Equipamento digital; câmara horizontal; manômetro digital com 

barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessado 

com vários ciclos, com reservatório externo de água (ciclo de 

esterilização): 1,7 a 1,8 Kgf/Cm2; temperatura de trabalho (Ciclo De 

Esterilização): 126 a 129 °C; desaeração e despressurização: 

automáticas; secagem: semiautomática (com porta 

entreaberta);secagem extra: sim; capacidade: 21 litros; potência: 

1.600 Watts; voltagem: 220 V; material da câmara: alumínio 

anodizado; cor branca. 

Garantia mínima de 12 meses. 

   

69 01 un 03 un Carro de emergência 

Com 4 gavetas, com mesa superior em aço inox, suporte para 

cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou 

desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. 

Construído em chapa de aço em pintura epóxi, 4 rodízios de 3" 

giratórios, sendo 02 com freios, primeira gaveta com 20 divisórias 

para medicamentos e as outras três, para uso geral.  Mesa superior 

em aço inox para preparação de medicamentos. 
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Garantia mínima de 12 meses 

70 01 un 03 un Oxímetro de Pulso Portátil 

Visor LCD de alta resolução. Indicação da SpO2 , frequência 

cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de 

tendências. 

Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, com capa 

protetora.  

Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis 

com carregador. 

Deve acompanhar 1 sensor de SpO2 padrão. Certificado pelo 

INMETRO. 

Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm 

Peso aproximado: 260 gramas 

Garantia mínima de 12 meses 

   

71 01 un 03 un Compressor de ar odontológico 

Atender 1 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores 

simultâneos). 

Isento de óleo. 

Capacidade de 40 a 65 litros 

Deslocamento de ar mínimo de 136 L/Min 

Mínimo de 2,0 HP e dois cabeçotes. 

Nível de ruído: de 45 a 60 Db a um metro de distância. 

Com tratamento interno e externo antioxidante 

Pressostato com chave geral liga/desliga. 

Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. 

Protetor de sobrecarga de tensão. Protege o motor contra quedas 

ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de 

temperatura excessiva. 

Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do 

reservatório e outro para a pressão de saída de ar. 

Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no 

interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. 

Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório 

Válvula de alívio (solenóide) para despressurização dos cabeçotes, 

fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. 

Ventoinha de refrigeração no motor 

Garantia mínima de 12 meses 

   

72 01 un 03 un Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor) 

Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do 

encosto, com volta a zero, 03 programações de trabalho e 04 

intensidades de luz do refletor, acionados pelo pedal de comando 

que deve ser integrado à base da cadeira, braço direito e braço 

esquerdo em integral skin, encosto de linhas arredondadas amplo e 

envolvente com curvatura anatômica e largura mínima de 60 cm na 

região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no 

assento, articulação central única entre assento e encosto de 

cabeça articulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço 

maciça de no mínimo 3/8 (polegadas) de espessura, sistema 

pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricados em 

chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e 

guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas 
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devem possuir banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas 

superfícies aparentes, sistema fuso de inclinação do encosto e 

elevação do assento, transformador de 12V para alimentação do 

refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em 

espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem 

costura, com opção de cores. EQUIPO ODONTOLÓGICO: 

Acoplado, com base fixa, seleção automática das pontas controlada 

por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte 

de pontas e peça única e destacável que permita a higienização, 

alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Deve possuir uma 

bandeja em alumínio anodizado, terminal para micro motor sem 

spray, terminal para alta rotação e seringa tríplice. As mangueiras 

devem ser tipo Oblate lisa e flexível. REFLETOR 

ODONTOLÓGICO: Multifocal, com 04 intensidades de luz, 

acionado no pedal de comando e acoplado ao braço vertical do 

equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado 

e espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz 

fria uniformemente distribuída,  sistema de troca fácil da lâmpada 

(sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho 

em policarbonato transparente, transformador com seleção de 

voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. UNIDADE 

AUXILIAR: Acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em 

alumínio com pintura lisa, bacia removível para desinfecção em 

cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para 

acionamento da água da cuspideira, 02 terminais para sucção em 

alumínio de superfície lisa com acionamento automático, suporte de 

pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de 

esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de 

detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço 

inoxidável. MOCHO: Com sistema de elevação do assento e 

encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento 

acionados por uma alavanca com o movimento de descida 

impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma 

mola. Ambos os movimentos devem ser amortecidos por um 

sistema de gás pressurizado, possuir uma alavanca, localizada 

abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Deve 

possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, 

assento com conformação anatômica que se amolda ao contorno 

das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e 

recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável. ALTURA 

MÁXIMA DO ASSENTO: 550 mm / ALTURA MÍNIMA DO 

ASSENTO: 450 mm / DIÂMETRO DO ASSENTO: 360 mm. Caneta 

de alta rotação com 420000 rpm, com corpo em alumínio 

anodizado, com canais arredondados de pega, sistema de conexão 

de dois furos, refrigeração de spray triplo, rolamentos em cerâmica 

apoiados em anéis de borracha sintética, sistema F.G. de troca de 

broca, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (aprox.35 

litros/min), pressão de trabalho 30 PSI, alto torque e esterilizável em 

autoclave. Deve acompanhar a caneta: 01 lata de óleo lubrificante, 

01 agulha para limpeza do spray, 01 guarnição de borracha reserva 

e 01 saca broca do mesmo fabricante da cadeira odontológica, para 

melhor funcionamento do conjunto. 

Garantia mínima de 01 ano e assistência técnica autorizada 

fabricante. 
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ANEXO III - PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

 

RAZAO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO por meio de  NOME 

COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, RG,CPF E QUALIFICAÇÃO NA 

EMPRESA, constitui como suficiente PROCURADOR o Sr. NOME COMPLETO, 

RG, CPF outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na 

Licitação Pregão n°____/____, 

Outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, 

assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários a este procedimento 

licitatório. 

 

 

 

CIDADE/ESTADO,DATA 

 

 

 

 

________________________________ 

(nome completo do representante legal 

        E qualificação na empresa) 

 

 

  

 

 OBS.: Com assinatura do Outorgante 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, sediada em ENDEREÇO COMERCIAL, 

declara, sob as penas da Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. 

 

 

 

 

 

 

Campestre da Serra,_____de_________de 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

                   Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

 

A empresa................................................. estabelecida 

............................................... inscrita no CNPJ nº.............................................., 

através do seu Representante legal 

Sr.......................................................................... inscrito no CPF 

nº................................................... 

RG nº..............................................   DECLARA, para os fins do disposto na Lei 

Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

 

( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006; 

 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei  

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 

2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa e/ou 

Contador da Empresa 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

       DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 

 

_________________________________________________(Nome da empresa), 

inscrita no CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) sr(a)______________________________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº__________________e do CPF nº ______________, 

DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

                                                   (local e data) 

 

_____________________________________ 

(Nome da Empresa) 

(Nome do Responsável Legal) 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

      Aos ___ dias do mês de ____________ de 2019, nas dependências da 

Administração Municipal de Campestre da Serra, sito à Rua Bardini, nº 210, 

centro, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, o órgão gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade 

competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial 020/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, homologada em __/__/2019, 

e publicada no _______________, em __/__/2019, resolve REGISTRAR OS 

PREÇOS das empresas participantes da licitação, por item, observadas as 

cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir. 

1. OBJETO 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços 

dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Pregão Presencial 020/2019, 

ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 

2. VALIDADE 

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura. 

2.2. Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 6° do Decreto nº 

1.158/2013, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente 

por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, 

assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso 

de igualdade de condições. 

3. CONTRATO 

3.1. Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser 

celebrados contratos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações 

conforme disposto no item 6. 

4. PREÇOS 

4.1. Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente 

registrados, conforme demonstrativo abaixo: 

ITEM 1 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

ITEM 2 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 
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5. REEQUILÍBRIO 

5.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2 da presente Ata, é 

vedado qualquer reajuste de preços, até que seja completado o período de 12 

meses contados a partir  data do recebimento das propostas indicadas no 

preâmbulo do Edital de Pregão Presencial 020/2019, o qual integra a presente Ata 

de Registro de Preços, observadas as disposições constantes no Decreto 

Municipal n° 1.158 de 29 de outubro de 2013.  

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio 

Órgão Participante (OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em 

modelo próprio, datada e assinada pela autoridade competente, com cópia 

obrigatória ao OG. 

6.2. As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª 

colocada ou encaminhadas por meio eletrônico, com antecedência mínima de dois 

dias úteis da data marcada para o fornecimento. 

6.3. As entregas dos produtos deverão ser efetuadas no Posto de Saúde de São 

Bernardo, sito na Rua Paraíba, nº 1205, localidade de São Bernardo, Campestre 

da Serra, no horário das 8:00 às 17:00 horas. 

6.4. Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada 

ao fornecimento dos produtos, desde que obedecidas às condições da ordem de 

compra e cláusulas do edital de Pregão Presencial, que precedeu a formalização 

dessa Ata. 

6.5. Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou 

condições exigidas no contrato, deverão ser rejeitados pela Administração, em 

observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e retirados nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 

b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 

constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 

5.6. A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação 

das sanções previstas por inadimplemento. 

7. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, 

com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa 

aceitável; 
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c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o 

fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao 

praticado no mercado; 

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar 

impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato 

superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído 

com a documentação comprobatória da situação alegada; 

7.2. As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e 

formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com 

protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo 

de cinco dias úteis. 

7.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as 

comunicações necessárias serão feita por publicação na imprensa oficial, 

considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de 

registro de preços. 

8.  PENALIDADES 

8.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues 

em até 02(dois) dia após a data de assinatura da autorização de fornecimento, sob 

pena de: 

a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 05 (cinco) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos; 

c) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

8.2. As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha 

sido formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. Cabe a servidora Srª. Daiane Barretini Boeira portadora do CPF sob nº 

000.209.140-24 proceder à fiscalização rotineira dos produtos recebidos, quanto à 

quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na 

proposta e demais especificações. 
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9.2. O fiscal está investids do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material 

que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue 

fora dos dias e horários preestabelecidos. 

9.3. As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas ao OG, 

no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências 

necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

9.4. O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de 

forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 

nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.  

9.5. Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços 

registrados pela Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei 

nº 8.666/1993.  

10. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

10.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os 

inadimplementos decorrentes das situações a seguir: 

a) greve geral; 

b) calamidade pública; 

c) interrupção dos meios de transporte; 

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

10.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo 

fornecedor. 

10.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser 

comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido 

este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas 

antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito 

ou de força maior. 

11. FORO 

11.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da 

presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria/RS. 

12. CÓPIAS 

12.1. Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 

a) uma para o OG; 
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b) uma para a empresa registrada; 

c) uma, em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 

d) uma para o OP. 

 E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as 

disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai 

assinada pela Administração Municipal, representada pelo OG, abaixo assinado, e 

pelo(s) Sr.(s) ____________________, CPF nº  ______________, Carteira de 

Identidade ____________, representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S), a 

todo o ato presentes. 

 

 Campestre da Serra, em ________ de ________ de 2019. 

 

_______________________                            ____________________           

Representante do OG                             Representante da Empresa      

    

________________________________ 

Nome: 

CPF.: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF.: 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 _________________________  

Assessor(a) Jurídico(a)        
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