
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 27/2016 

PREGÃO N.º  14/2016 - TIPO: Menor Preço Unitário 

 

 

I - PREÂMBULO 

1.1 O Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, 

CEP 37.240-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.244.301/0001-26, por 

intermédio do Pregoeiro e da Comissão de Apoio, torna público a realização do processo 

licitatório 27/2016, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 14/2016, do tipo Menor 

Preço Unitário- para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 

UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA 

NA RUA CORONEL DINIZ. 

1.2 O pregão presencial será regido pela Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela 

Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais 007 e 008/2004 e 

demais normas aplicáveis à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente 

edital. 

1.3 A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na Rua 

Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, no dia 16/05/2016 às 08:30horas. 

1.4 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luminárias, 

Alex Tadeu Rezende Andrade e demais membros da equipe de apoio designados pela 

Portaria nº. 01/2016. 

 

II - OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA CORONEL DINIZ, conforme descrição e quantitativos 

constantes no Anexo I e deverão ter garantia mínima de 12 meses os móveis, utensílios e 

equipamentos.  

 

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 



3.1 Cópia deste instrumento convocatório poderá ser retirado na Seção de Licitação da 

Prefeitura, localizada no Edifício-Sede da Prefeitura Municipal de Luminárias, à Rua 

Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, no horário de 08:00 às 16:00 horas e no site 

www.luminarias.mg.gov.br. 

3.2 Igualmente, cópia deste instrumento convocatório poderá ser solicitado para remessa 

via internet, cabendo ao interessado indicar o endereço eletrônico (e-mail). 

3.3 As empresas e/ou representantes que retirarem o instrumento convocatório via internet 

e tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações 

referentes ao processo no sítio acima descrito e publicações em jornais quando for o caso, 

com vista a possíveis alterações e avisos. 

3.4 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos, através do aparelho de 

fac-símile (35) 3226-1805, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, antes da data 

prevista para a entrega dos envelopes ou diretamente, no endereço da Prefeitura Municipal, 

aos cuidados do Setor de Compras e Licitações. 

3.5 Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de endereço eletrônico, fax, 

correio, telefone ou diretamente. 

3.6 Serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro julgar 

importantes. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.  

4.2 Não poderá participar da presente licitação empresa: 

4.2.1 suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 

4.2.2 Em consórcio; 

4.2.3 Com falência decretada; 

4.2.4 Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

4.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  



V - CREDENCIAMENTO 

5.1 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a 

responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente. 

5.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 

com firma reconhecida, ou documento que comprove poderes para formular ofertas e 

lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. 

5.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4 O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante 

do Anexo II deste instrumento.  

 

VI - ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de 

abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

SETOR COMPRAS E LICITAÇÕES 

Edifício Sede da Prefeitura 

Rua Coronel Diniz, 40, Centro, Luminárias - MG 

DATA E HORÁRIO: 16/05/2016 às 08:30horas 

6.2 Os envelopes indicarão em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres (sugeridos): 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2016 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2016 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

6.3 A Prefeitura Municipal de Luminárias, não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não 

sejam entregues no local, data e horário definido neste edital. 

6.4 O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e 

habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados no item 6.1 deste edital, a declaração (ANEXO V) de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 

2002. 

6.5 A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação 

imediata do licitante. 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 

páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, 



sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 

prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 

observado o modelo constante do Anexo IV, deste edital, e deverão constar: 

7.1.1 Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

7.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes; 

7.1.3 Prazo de entrega, conforme estabelecido no Anexo I, contado a partir da assinatura do 

contrato ou instrumento equivalente; 

7.1.4 Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, despesas quanto às entregas nos locais determinados e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação. 

7.1.5 A proposta apresentará preço unitário e preço global. 

7.1.6 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado; 

7.2 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas o solicitado no objeto desta licitação. 

7.3 O preço deverá ser cotado considerando-se as entregas efetuadas nos locais 

determinados neste edital, incluindo quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, 

transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

despesas diretas e indiretas. 

7.4 Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, 

e se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, 

prevalecerão os valores por extenso. 

7.5 A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à 

legislação pertinente. 

 

VIII – DO REGULAMENTO E DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade 

em que não mais serão aceitos novos proponentes, dando início ao recebimento dos 



envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente 

dos participantes devidamente credenciados. 

8.2 O certame será conduzido pelo Pregoeiro que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

8.2.1 Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

8.2.2 Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

8.2.3 Abrir as propostas de preços; 

8.2.4 Analisar a aceitabilidade das propostas; 

8.2.5 Desclassificar propostas indicando os motivos; 

8.2.6 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

8.2.7 Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar e declarar o 

vencedor; 

8.2.8 Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

8.2.9 Elaborar a ata da sessão; 

8.2.10 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

8.2.11 Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido; 

8.2.12 Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 

8.3 O julgamento e a classificação das propostas obedecerão às normas constantes dos itens 

subseqüentes. 

8.3.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; 

8.3.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais; 

8.3.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 



máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

8.4 O oferecimento de lances verbais obedecerá às disposições dos itens subseqüentes. 

8.4.1 Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais. 

8.4.2 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.4.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

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

preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.5 Encerradas atividades descritas nos tópicos anteriores, o Pregoeiro conduzirá o certame 

para a fase de julgamento. 

8.5.1 O critério de julgamento será o de menor preço unitário, ou seja, será vencedora deste 

certame a empresa que apresentar o menor preço para cada produto individualmente 

considerado. 

8.5.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.5.2.1 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.5.2.2 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

8.5.3 Aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação da condição de 

habilitação.  

8.5.4 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.5.5 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade 

e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de 



classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.5.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

8.6 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

8.7 Para efeito de julgamento, serão desprezados os valores a partir da terceira casa 

decimal. 

8.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  

8.9 O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

formais que não afetem o seu conteúdo.  

8.10 Como critério de desempate, fica estabelecida a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006. 

8.10.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

8.10.2 Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

8.10.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

8.10.4 Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do mesmo subitem, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.10.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.10.1, será 

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

melhor oferta. 

8.11 Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 



originalmente vencedora do certame. 

8.12 O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

IX - DA HABILITAÇÃO 

9.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

9.2 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos para habilitar-se na presente 

licitação: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou 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. 

9.2.2 Comprovante de registro no CNPJ; 

REGULARIDADE FISCAL (Lei 8.666/93, art. 29) 

9.2.3 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

9.2.4 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão 

Negativa de Débito ou equivalente. 

9.2.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

9.2.6 Prova de regularidade junto à Receita Federal: CND Tributos Federais e Divida Ativa 

União. 

9.2.7  Prova de regularidade junto à Justiça do Trababalho: Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

9.2.8 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedidia pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 



TRABALHO DE MENORES ((Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.9 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos. 

9.2.10 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de 

Direito Público ou Privado, que comprove a aptidão pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos de entrega do objeto da licitação. 

9.3 Em nenhuma hipótese poderá ser admitida a entrega posterior de qualquer dos 

documentos exigidos, ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer 

as diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados. 

9.4 É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, 

de todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de 

esclarecimentos posteriores solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena 

de ser inabilitada. 

9.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.6 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

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

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

9.6.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

9.6.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm


de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.7 Para os efeitos do sub-item 9.6, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 

da Lei N
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

9.7.1 No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

9.7.2 No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

9.8 A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será feita: 

9.8.1 Mediante documentação que comprove a opção pelo Simples Nacional previsto na 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; 

9.8.2 No caso da empresa não-optante pelo Simples Nacional, mediante balanço 

patrimonial exigível para o exercício e que comprove as hipóteses do subitem 9.6. 

9.9 O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

9.10 Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.11 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

9.12 Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.13 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de 

sua apresentação.  

9.14 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste edital, inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm


contido no item 8.5.5 deste instrumento.   

 9.15 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

X - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

10.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou 

licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura de Luminárias. 

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

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

10.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo 

intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da 

ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do 

direito de recurso. 

10.5 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via fax 

ou correio eletrônico e será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 

10.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 

requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) 

dias, conforme estabelecido no item 10.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 



legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura ou na Seção de Licitação, situadas 

na Rua Coronel Diniz, 40 – Centro; 

10.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo 

prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação 

legal. 

10.9 A Prefeitura de Luminárias não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das 

citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

11.2 Impetrado o recurso, após decisão, o Pregoeiro divulgará a decisão, competindo à 

autoridade adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

12.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 

indicada no processo sob a rubrica: 

02.14.001.10.301.0120.1069.44905200 

AQ. MOVEIS EQUIP. PARA SAÚDE E PSF- EQUIPAMENTOS  E MATERIAL PERMANENTE 

 

12.2 Os preços cotados para a execução do objeto deste edital, deverão ser aqueles 

praticados no mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 

12.3 A contratante se reserva no direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para 

verificar se o preço dos materiais está compatível com o preço praticado no mercado. 

12.4 O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, 

juntando-se todas as requisições de fornecimento daquele mês. As notas fiscais com as 

requisições deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal, cujo responsável conferirá, 

dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o 

pagamento. 

12.5 O pagamento de cada nota fiscal será realizado até 30 dias, contado do aceite da nota 



fiscal, ou seja, é preciso que a nota tenha sido aprovada (tenha o “visto”) por pessoa 

responsável pelo recebimento dos materiais.  

12.6 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.  

12.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços.  

 

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, 

caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das 

seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

13.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2 Multas; 

13.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização CONTRATANTE por perdas e danos; 

13.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Luminárias, pelo período de até 02 (dois) anos.  

13.1.5 Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

licitante; 

13.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso na entrega dos equipamentos.  

13.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

13.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 

de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

13.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

13.5.1 Retardarem a execução do pregão; 



13.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

13.5.3 Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – 

Modelo Declaração que não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de 

Proposta; Anexo V – Declaração quanto a Habilitação; Anexo VI – Contrato. 

14.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

14.3 Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

14.4 O Pregoeiro, no estrito interesse da Administração Municipal de Luminárias, poderá 

adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do 

Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 

sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 

8.666/93. 

14.4.1 Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados 

em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos 

mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.  

14.4.2 O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação 

do licitante ou a desclassificação da proposta.  

14.5 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 



14.5.1 A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 

termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria.  

14.6 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

14.7 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

14.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

14.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. 

Prefeito de Luminárias revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação.  

14.10 A Prefeitura de Luminárias poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

14.11 Para atender a seus interesses, a Prefeitura de Luminárias reserva-se o direito de 

alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

14.12 As decisões tomadas referente a este certame serão publicadas e divulgadas no Jornal 

Tribuna de Lavras e/ou na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, e comunicadas 

através de ofícios, por fac-símile ou e-mail a todos os licitantes. 

14.13 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta 

ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

14.14 Fica eleito o foro da Comarca de Lavras, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação.  

 

Prefeitura Municipal de Luminárias, 02 de maio de 2016. 

 

 

Alex Tadeu Rezende Andrade 

Pregoeiro 



ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº. 27/2016 – PREGÃO nº. 14/2016 

 

I – DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA CORONEL DINIZ. 

 

1.2 Planilha de especificações e quantitativos: 

 

Item  
COD. ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

40208 Quadro branco co moldura de madeira p/ escrever com pincel - 
tamanho 100 x 70 cm 

1 

      
02 

41234 
Longarina reforçada varanda ( 5 lugares )assento e encosto 
confeccionado em polipropileno; estrutura quatro pés;  
confeccionado em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
03 

41235 
Longarina ( 4 lugares )assento e encosto confeccionado em 
polipropileno; estrutura quatro pés;  confeccionado em tubo de 
aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
04 

41236 
Cesto de lixo redondo confeccionado em plastico de alta resistencia; 
na cor preta; com pedal; 

4 

      
05 

41237 CESTO 12L - confeccionado em plastico de alta resistencia; na cor 
preta; com pedal; 

17 

      
06 

41238 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      



07 

41239 

Cadeira de rodas para obeso -Construída em aço, Estrutura dobrável 
em duplo X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento em nylon 
acolchoado, Almofada, Assento reforçado com tiras tensoras 
especiais, Rodas traseiras de 24’’, raiadas com pneus cinza 
anti-furo, Rodas dianteiras de 8’’ maciças, Freios bilaterais 
reguláveis, Protetores de roupa com aba, Apoios de pés articuláveis, 
rebatíveis, removíveis 
e reguláveis em altura, Apoios de braços escamoteáveis,  
Capacidade para 160 kg, Largura do assento: 60 cm 

1 

      
08 

41240 

Cadeira de rodas - inclusive pediátrica / Construída em aço, 
Estrutura dobrável em X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento 
em nylon, Rodas traseiras de 24’’, injetadas em nylon com pneus 
infláveis, Rodas dianteiras de 6’’ maciças,  Freios bilaterais, Apoios 
de pés articuláveis e reguláveis em altura, Apoios de braços 
escamoteáveis, Capacidade para 90 kg 

1 

      
09 

41241 

Cadeira tipo secretária - assento e encosto confeccionado em 
espuma injetada; revestido em tecido; base giratoria preta; com 
cinco hastes; sustentada por rodizios; ajuste de altutra a gás; sem 
braço; 

1 

      
10 

41242 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

9 

      
11 

41243 
CADEIRA UNIVERSITARIA SIMPLES - assento e encosto 
confeccionado em espuma  laminada; revestido em tecido; 
estrutura 04 pés preta; com prancheta; 

30 

      
12 

41244 
CADEIRA OBESO - assento e encosto confecciado em espuma 
injetada; com revestimento em corano;  estrutura confeccionada 
em aço;  alta resistencia; com dois coluna para ter uma boa 
sustentação. 

1 

      
13 

41245 
CADEIRA SIMPLES LAVAVEL - assento e encosto confeccionado em 
polopropileno de alta na cor preta  de alta resistencia; com 
estrutura fixa 04 pés na cor preta 

2 

      
14 

41246 
CADEIRA SIMPLES - assento e encosto confeccionado em espuma 
injetada; revestido em tecido; estrutura 04 pés preta; sem braço; 

10 

      
15 

41247 
Escada de 2 degraus pintada Armação em tubos redondos, 
esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético 
antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40m 
largura x 0,50 m de comprimento x 0.35 m altura. 

6 

      



16 

41248 

Estetoscópio adulto biauricular com auscultador: aço inox de alta 
durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma 
em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com auscultação 
cardio-pulmonar. Deverá acompanhar dois pares de olivas e 
membrana sobressalentes. Ângulo: biauricular em armação 
metálica de inox resistente de alta durabilidade com ajuste 
automático através de mola de aço. Olivas: Rosqueáveis, formato 
anatômico em PVC macio e atóxico na cor preta. Tubo: Tubo em PVC 
macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa na cor preta. 
Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e 
atóxico. Garantia de 5 anos.  Embalagem: Individual, 
acondicionado em caixa de papelão com berço de espuma para 
melhor proteção. 

4 

      
17 

41249 

Carro maca Simples - Aço carbono com pintura eletrostática a pó - 
epoxi com tratamento anti-ferruginoso, Leito Equipado com 
Cabeceira Móvel, Grades Laterais, Rodízios de 5'' de Diâmetro com 
Travas; Dim: 1.800x550x800mm 

3 

      
18 

41250 CARRO CURATIVOS   Estrutura tubular em aço carbono com 
pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, tampo e 
prateleira ; varandas laterais em toda a volta; rodízios de 2”;  

1 

      
19 

41251 

MESA ESCRITÓRIO GAVETA E CHAVE - mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas com chave; 

2 

      
20 

41252 

MESA REUNIÕES - Mesa de reuniões com 220 cm de largura, 
Estrutura em MDP , Revestimento em 100% BP , Quantidade de 
gavetas não possui,  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Altura (cm) 75, Largura (cm) 220, 
Profundidade (cm) 91 

1 

      
21 

41253 

MESA ESCRITORIO GAVETA  mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas 

5 

      
22 

41254 
Armário de aço com 2 portas -armario medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 02 
portas alta e 04 bandejas interna; porta com chave; 

5 

      
23 

41255 
Armário de pasta suspensa - Arquivo Longo Aço #26 4 Gavetas pasta 
suspensa  

2       
24 

41256 
Gaveteiro - armario arquivo medindo 1350x470x600mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com gavetas 
para pasta suspensa  com chave; 

2 

      
25 

41257 

Mesa aux. com bandeija pintada ( 40x80x80 ) cm - Estrutura tubo de 
aço 1,20 mm, com tampo e prateleira tratados com pintura 
eletrostática ou esmalte sintético. Dimensões (40x40x80 cm), com 
rodízio de 2’’. 

5 

      
26 

41258 

Foco clínico Ginecologico LED Equipamento contendo luminária 
flexível foco cilíndrico em epóxi e com altura regulável 110 ou 220 
volts. Estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiras 
plásticas; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável 
através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática 
a pó; altura máxima 1,60m x mínimo 1,10. Cabo de energia 2 
metros. Base com 04 colunas com rodízios de 2’. 

3 

      



27 

41259 

Foco clínico LED aux - foco auxiliar com pedestal rodízios com 
sistema de freios, uma concepção construtiva, extremamente leve, 
com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma 
cúpula contendo 01 bulbo halógeno de 12 v/50 w e refletores 
dicróica, com índice de reprodução de cor de 100%, possui 
focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de 
fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral 
branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 
4500 kelvin, para atender a todas as necessidades clínicas. 
Alimentação em série isolada de acordo com as normas de 
segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco 
no campo clínico é regulável através de moderno sistema da cúpula 
permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. Transportável (com 
pedestal) montado em coluna sobre base em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática texturizada, sob 
rodízios, com haste em tubo inox, com altura regulável, cúpula 
construída totalmente em poliestireno alto impacto. Possui luz fria, 
branca, precisa e uniforme e excelente concentração do campo 
iluminado. O último em tecnologia CAD com alimentação em série 
isolada, assegurando a luminosidade sem perda real de potência. A 
instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, 
dispensando técnicos especializados e/ou especialistas, pois o 
sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção 
automatizada. Com isso, o 
próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suprimento de potência: fonte com full 
range entre 90 a 240 VAC. Potência por bulbo: 12 V /50 WATTS 
Potência por cúpula: 50 WATTS Temperatura da cor: aprox. 4500º k 
Luminosidade: Aprox. 40.000 lux Manoplas aluminio. 

1 

      
28 

41260 
Armário Vitrine de  2 portas, aço carbonico com pintura 
eletrostática, com três divisões , fechadura Yale e vidro frontal. 
Dimensões A 1,60xP0,40xL0,8 

7 

      
29 

41261 
BALDES CILINDRICOS 15L  tampa de plastico sobre colocada 

6 
      

30 
41262 MOCHO COM ENCOSTO- assento com encosto lombar ; espuma 

injetada revestido em corano; com base giratoria 
2 

      
31 

41263 

Mesa Ginecológica MDF - Estrutura em MDF, possui 4 gaveteiros e 3 
portas, com amplo espaço interno com prateleiras internas; Possui 
cabeceira regulável; Colchonete revestido em tecido sintético – 
courvin; Porta lençol de aço carbono com pintura eletrostática, ou 
aço inox. Dimensões 0,80x0,55x1,85 (AxLxC). 

1 

      
32 

41264 

Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço com 
dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim branco 
ou bege; Rodízios nas laterais; Acabamento com pintura 
eletrostática a pó; Rodízios 2’’ 

1 

      
33 

41265 
Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço INOX 
com dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim 
branco ou bege; Rodízios nas laterais;  Rodízios 2’’ 

1 

      



34 

41266 

Colposcópio - Equipamento utilizado para identificação de indícios 
visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio 
binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, 
vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer 
ginecológico.  Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem 
de altura e distância.  Imagem de alta definição obtida através de 
prismas e lentes de cristal.  Binóculo reto e angulado 
proporcionando maior nitidez da imagem.  Focalização ajustável 
através da macro regulagem realizada com a movimentação da 
estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste 
manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro 
regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 130 cm e 
a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. 
Objetiva de alta resolução com distância focal de 300  Diâmetro do 
campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm  
Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável 
através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes 
à linha de visão com precisão da DIP (distância Interpupilar) 
regulável.  Aumento fixo de 16 vezes proporcionado excelente 
definição da imagem.  Filtro móvel luz verde.  Alimentação 
elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.  Iluminação 
através de LED (potência do LED 3,2 Watts). Permitindo a regulagem 
da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer”.  
Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando 
corrosão.  
Dimensões: modelo R (L.P.A.) 50 x 50 x 130 cm. Produto projetado 
em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e 
NBR-IEC 60.601-1-2.  

1 

      
35 

41267 

Detector utrassônico (fetal) Detecção precisa do batimento cardíado 
(sonda 2 MHz),  Alto-falante embutido, Digital,  
Desligamento automático,  Indicação de carga, Saída para fone de 
ouvido. 

1 
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41268 

Lanterna clínica mult clinic -  A Lanterna  portátil Lampada 2,5v - 
Corpo Cromado com Clip em aço Inox Lanterna Clinica com lampada 
2,5v - Corpo Cromado com Clip em aço Inox Uso de 2 pilhas AA 
Alcalinas. 

5 

      
37 

41269 

Otoscópio com 5 espetáculos Cabo em metal para 2 pilhas médias 
tipo C - 1,5 Volts Regulador de intensidade de luz, 4 espéculos 
auriculares, 1 espéculo nasal, Lâmpada de 2,5 V, Acompanha estojo 
para transporte 

1 

      
38 

41270 

Balança adulto digital - Pés antiderrapantes, Produzidos em 
borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, 
oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens, 
Gancho para bolsas, Régua antropométrica,  Prático sistema para 
medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da 
balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, 
medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua 
antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico 
especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao 
paciente. Dimensões Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o 
final da coluna: 100 cm, Consumo 10W 

3 
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41271 

negatoscópio 01 corpo pintado  - Negatoscópio- 01 Corpo em 
chapa de aço tratado e pintado em pintura eletrostática - estufa, 
frente em acrílico translúcido, iluminação feita 1 lâmpada de 15W, 
110 ou 220 volts com reator eletrônico de partida rápida. 
Dimensões: 1 corpo 500x370x150mm.  

3 
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41272 

Oftamoscopio com otoscopio - Cabeça em ABS resistente a 
impactos; 
Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; 
Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem 
distorção; 
Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm 
e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; Cabo de 
metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; 
Transmissão de luz por fibra óptica; 
Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 
7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; 
Estojo macio espumado para acondicionamento. 

3 

      
41 

41273 

Antropômetro Horizontal - Equipamento para Antropometria 
Portátil Nutri-Vida Características: Destinado a tomar medidas 
antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: acrílico 
de alta resistência; Resistente à mudanças de temperatura e 
umidade; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão: 
Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; Base do 
Segmômetro; Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente 
(em milímetros/centímetros e em polegadas); Funciona como 
Estadiômetro portátil com 2,50m; Base para apoio dos pés com 25 x 
33cm; Haste móvel longa (25cm); 

2 
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41274 

balança digital pediátrica - Eletrostática a pó (Padrão único de 
fábrica = branco) borracha antiderrapante eveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto 
aos usuários. Alimentação Fonte automática “Full Range” interna. 
Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5An Display operador 
LED vermelho com 6 dígitos. Concha anatômica Em polipropileno 
injetado na cor extra-branco. É anti-germes, totalmente higienizável 
e atóxica. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco.  
Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel 
em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. 
Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade 
Máxima) e Impressão. A função de Tara pode facilitar o cálculo de 
peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e 
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. Buzzer 
sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Dimensões 
Gabinete: 37L x 37P x 12A cm. Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A 
cm. Consumo 10W 

1 
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41275 

DIVÃ - Mesa de exame clínico leito em estofado 1,1/4 x 1,2 mm. 
Dimensões: 1,85x0,60x0,80cm. Estrutura em tubo redondo de 
1”x1,20m. Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido 
em courvin. Cabeceira regulável. Pés com ponteiras de PVC ou 
borracha. Toda em aço inoxidável. 

2 
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41276 

SUPORTE SORO  Estrutura em tubo redondo de 01”x1,20mm. 
Pintura eletrostática branca e com opcional em tubo redondo de 
inox com 04 ganchos, 4 rodízios opcional base de ferro fundido, inox 
ou aço carbônico com pintura elestrostática,  

2 
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41277 

Colar cervical - Confeccionado em material macio, porém resistente 
– Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com 
partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por 
meios de furos. Com ou sem orifício frontal. Sua estrutura é em PVC 
moldado. 

1 
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41278 

Laringoscópio com lamina adulto e infantil - Possuir alta 
luminosidade; Possuir cabo leve e fino em aço inoxidável ou metal 
com tratamento antioxidante, cromado, recartilhado com tampa de 
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de 
alimentação; Possuir encaixe para lâmina padrão universal; Possuir 
alimentação por pilhas AA ou bateria(s) recarregável (is). No caso de 
baterias recarregáveis, deve possuir carregador automático com 
alimentação em 127/220V - 60Hz; Possuir pino de aço inoxidável 
substituível; Possuir encaixe para lâmina padrão internacional, 
confeccionado em material antioxidante; Possuir lâmpada de alta 
luminosidade de 3V no caso de alimentação por pilhas ou 2,5V no 
caso de alimentação por baterias recarregáveis; Possuir lâminas em 
aço inoxidável nos tamanhos: 0,1, 2,  3, 4 e 5 RETAS e Possuir 
lâminas em aço inoxidável nos tamanhos: 0, 1,  2, 3, 4 e 5 CURVAS. 
Em aço inoxidável em peça com extremidade distal em formato 
redondo, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz. Deverá 
acompanhar: 01 Cabo Adulto, 01 Cabo Pediátrico, Conjunto de 
pilhas ou baterias recarregáveis; 05 Lâmpadas sobressalentes; Bolsa 
ou estojo para acondicionamento. Equipamento deve acompanhar: 
Manual operacional para o usuário em português; Garantia mínima 
de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento 
definitivo.  Embalagem com dados de procedência, nº do lote e 
validade. Certificado de Registro no Ministério da Saúde. 

1 
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41279 

POLTRONA - POLTRONA FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; 
ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, COBERTO COM ESPUMA E 
REVESTIMENTO DE COURVIN NAS CORES AZUL, DESCANSA PÉS 
INTEGRADO, APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM AÇO 
ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS CONFECCIONADOS EM 
TUBO DE AÇO COM PONTEIRA DE BORRACHA NAS EXTREMIDADES. 

1 

      
48 41280 NEBULIZADOR SIMPLES 1       
49 

41281 

Aspirador portátil - Aspirador para utilização médica, odontológica e 
laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo 
nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos 
coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg.Funcionamento 
através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para 
transporte.Tampa do frasco removível, com válvula de segurança 
antitransbordamento.Motor de alta durabilidade ideal para 
utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de 
vidro, de 2,5 litros, de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, 
transparentes e autoclaváveis, ou ainda descartáveis, de 1,0 litro. 
Pedal para acionamento contínuo/intermitente.Sistema eletrônico 
com alarme e desligamento automático para frasco cheio. 
Microfiltro bacteriológico.Produto certificado de acordo com as 
normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR 
IEC 60601-1-9. Acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 
60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR IEC 60601-1-9. 

1 
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41282 

Ambu adulto REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE/PVC, 
Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto 
durante o procedimento  
Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e 
facilitar sua compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável 
com pop off Válvula unidirecional transparente, com membrana de 
segurança, Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula 
unidirecional transparente, com membrana de segurança 
Reservatórios de O2 com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , 
Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de 
silicone translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, 
Formato anatômico proporciona uma excelente vedação 
100% autoclavável 

1 
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41283 

Ambu pediátrico -  Fabricado em silicone de alta qualidade, 
proporciona conforto durante o procedimento Possui alça integrada 
para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua 
compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável com pop off 
Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, 
Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula unidirecional 
transparente, com membrana de segurança Reservatórios de O2 
com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , Quando utilizado, 
fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de silicone 
translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, Formato 
anatômico proporciona uma excelente vedação 100% autoclavável 

1 
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41284 

Hamper inox com saco  Hamper inox , com armação tubular em 
aço com pintura eletrostática, pés com rodízio e saco. 
giratórios de Ø1"5/8. Acessório fornecido: saco de lona lavável.  
Dimensões: Ø0,50 x 0,80 (DxA). 

1 
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41285 

Geladeira - 260 litros - Capacidade do Refrigerador 207 Litros, 
Capacidade do Congelador 53 Litros, Capacidade Total 260 Litros, 
Funções e Características Selo Procel Sim Funções e Características 
Cycle Defrost 

1 
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41286 

 fogão 4 bocas   - Tipo de fogão Piso, Quantidade de bocas 4, Tipo 
de chama normal, Tipo de acendimento Automático, Certificação do 
INMETRO UL-BR 14.0381. Recursos Mesa sem furação Sim, 
Características do forno Capacidade 47,2 litros. Autolimpante sim, 
Injetor de gás horizontal 
Sim  

1 
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41287 
BANQUETAS - assento encosto em espuma injetada; estrura em aço. 

1       
56 

41288 
PRATELEIRA PAREDE - estante em aço; medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 06 
bandejas; 

2 

      
57 41289 BALDE 100l - com tampa de plastico sobre colocada 4       
58 

41290 
ESCANINHO 16 LUGARES - armario medindo 1980x400x1200mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 16 
portas pequenas; com pitão para cadeado; 

1 

      
       

                                                                                                                                                               
Valor global R$ 

 

 

OBS: Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 meses, após a entrega. 

 

2. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1 O prazo para entrega será de 15 DIAS e a vigência do contrato será de 06 meses, em 

conformidade com a legislação aplicável. 

2.2 A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e 

para os efeitos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para firmar o contrato, em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da expedição desta convocação. 



2.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista neste 

instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente, procederá a convocação 

das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o disposto no parágrafo 

segundo do art. 64. 

2.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato, no prazo referido no item 

2.2, caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 

10% (dez por cento) do valor global da proposta; 

2.5 O Município requisitará os produtos de acordo com as suas necessidades, mediante 

requisições/autorizações de fornecimento solicitadas pelo Sec. Municipal  de Saúde. 

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor estimado para esta aquisição é de R$ 83.887,70 (oitenta e três mil oitocentos e 

oitenta e sete reais e setenta centavos) 

3.2 No preço devem estar computadas todas as despesas com alimentação, estadia, 

transporte de funcionários, combustível, impostos, encargos sociais, tributos, seguros, 

taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a ser firmado, inclusive a 

entrega dos produtos no Município. 

3.3 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado. 

 

Luminárias, 02 de maio de 2016. 

 

 

 

Alex Tadeu Rezende Andrade 

Pregoeiro 

 



ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representada 

pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 

nacionalidade,estado civil, profissão e endereço)pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o ___________________________ 

Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 

confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Município de Luminárias, Estado de 

Minas Gerais, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na 

modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir 

de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 

licitação). 

 

Local e data.  

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias 

A/C Pregoeiro         

 

Referência: PREGÃO: 14/2016 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste 

ato representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 

cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 14/2016 e no 

inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 



ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

(usar papel timbrado na empresa) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

Luminárias - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por 

_________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto 

no Edital do PREGÃO: 14/2016, após análise do referido instrumento convocatório e tendo 

pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados: 

I
t
e
m
  

COD. ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

40208 Quadro branco co moldura de madeira p/ escrever com pincel - 
tamanho 100 x 70 cm 

1 

      
02 

41234 
Longarina reforçada varanda ( 5 lugares )assento e encosto 
confeccionado em polipropileno; estrutura quatro pés;  
confeccionado em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
03 

41235 
Longarina ( 4 lugares )assento e encosto confeccionado em 
polipropileno; estrutura quatro pés;  confeccionado em tubo de 
aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
04 

41236 
Cesto de lixo redondo confeccionado em plastico de alta resistencia; 
na cor preta; com pedal; 

4 

      
05 

41237 CESTO 12L - confeccionado em plastico de alta resistencia; na cor 
preta; com pedal; 

17 

      
06 

41238 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      



07 

41239 

Cadeira de rodas para obeso -Construída em aço, Estrutura dobrável 
em duplo X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento em nylon 
acolchoado, Almofada, Assento reforçado com tiras tensoras 
especiais, Rodas traseiras de 24’’, raiadas com pneus cinza 
anti-furo, Rodas dianteiras de 8’’ maciças, Freios bilaterais 
reguláveis, Protetores de roupa com aba, Apoios de pés articuláveis, 
rebatíveis, removíveis 
e reguláveis em altura, Apoios de braços escamoteáveis,  
Capacidade para 160 kg, Largura do assento: 60 cm 

1 

      
08 

41240 

Cadeira de rodas - inclusive pediátrica / Construída em aço, 
Estrutura dobrável em X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento 
em nylon, Rodas traseiras de 24’’, injetadas em nylon com pneus 
infláveis, Rodas dianteiras de 6’’ maciças,  Freios bilaterais, Apoios 
de pés articuláveis e reguláveis em altura, Apoios de braços 
escamoteáveis, Capacidade para 90 kg 

1 

      
09 

41241 

Cadeira tipo secretária - assento e encosto confeccionado em 
espuma injetada; revestido em tecido; base giratoria preta; com 
cinco hastes; sustentada por rodizios; ajuste de altutra a gás; sem 
braço; 

1 

      
10 

41242 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

9 

      
11 

41243 
CADEIRA UNIVERSITARIA SIMPLES - assento e encosto 
confeccionado em espuma  laminada; revestido em tecido; 
estrutura 04 pés preta; com prancheta; 

30 

      
12 

41244 
CADEIRA OBESO - assento e encosto confecciado em espuma 
injetada; com revestimento em corano;  estrutura confeccionada 
em aço;  alta resistencia; com dois coluna para ter uma boa 
sustentação. 

1 

      
13 

41245 
CADEIRA SIMPLES LAVAVEL - assento e encosto confeccionado em 
polopropileno de alta na cor preta  de alta resistencia; com 
estrutura fixa 04 pés na cor preta 

2 

      
14 

41246 
CADEIRA SIMPLES - assento e encosto confeccionado em espuma 
injetada; revestido em tecido; estrutura 04 pés preta; sem braço; 

10 

      
15 

41247 
Escada de 2 degraus pintada Armação em tubos redondos, 
esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético 
antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40m 
largura x 0,50 m de comprimento x 0.35 m altura. 

6 

      



16 

41248 

Estetoscópio adulto biauricular com auscultador: aço inox de alta 
durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma 
em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com auscultação 
cardio-pulmonar. Deverá acompanhar dois pares de olivas e 
membrana sobressalentes. Ângulo: biauricular em armação 
metálica de inox resistente de alta durabilidade com ajuste 
automático através de mola de aço. Olivas: Rosqueáveis, formato 
anatômico em PVC macio e atóxico na cor preta. Tubo: Tubo em PVC 
macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa na cor preta. 
Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e 
atóxico. Garantia de 5 anos.  Embalagem: Individual, 
acondicionado em caixa de papelão com berço de espuma para 
melhor proteção. 

4 

      
17 

41249 

Carro maca Simples - Aço carbono com pintura eletrostática a pó - 
epoxi com tratamento anti-ferruginoso, Leito Equipado com 
Cabeceira Móvel, Grades Laterais, Rodízios de 5'' de Diâmetro com 
Travas; Dim: 1.800x550x800mm 

3 

      
18 

41250 CARRO CURATIVOS   Estrutura tubular em aço carbono com 
pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, tampo e 
prateleira ; varandas laterais em toda a volta; rodízios de 2”;  

1 

      
19 

41251 

MESA ESCRITÓRIO GAVETA E CHAVE - mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas com chave; 

2 

      
20 

41252 

MESA REUNIÕES - Mesa de reuniões com 220 cm de largura, 
Estrutura em MDP , Revestimento em 100% BP , Quantidade de 
gavetas não possui,  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Altura (cm) 75, Largura (cm) 220, 
Profundidade (cm) 91 

1 

      
21 

41253 

MESA ESCRITORIO GAVETA  mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas 

5 

      
22 

41254 
Armário de aço com 2 portas -armario medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 02 
portas alta e 04 bandejas interna; porta com chave; 

5 
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41255 
Armário de pasta suspensa - Arquivo Longo Aço #26 4 Gavetas pasta 
suspensa  

2       
24 

41256 
Gaveteiro - armario arquivo medindo 1350x470x600mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com gavetas 
para pasta suspensa  com chave; 

2 
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41257 

Mesa aux. com bandeija pintada ( 40x80x80 ) cm - Estrutura tubo de 
aço 1,20 mm, com tampo e prateleira tratados com pintura 
eletrostática ou esmalte sintético. Dimensões (40x40x80 cm), com 
rodízio de 2’’. 

5 
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41258 

Foco clínico Ginecologico LED Equipamento contendo luminária 
flexível foco cilíndrico em epóxi e com altura regulável 110 ou 220 
volts. Estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiras 
plásticas; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável 
através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática 
a pó; altura máxima 1,60m x mínimo 1,10. Cabo de energia 2 
metros. Base com 04 colunas com rodízios de 2’. 

3 
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41259 

Foco clínico LED aux - foco auxiliar com pedestal rodízios com 
sistema de freios, uma concepção construtiva, extremamente leve, 
com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma 
cúpula contendo 01 bulbo halógeno de 12 v/50 w e refletores 
dicróica, com índice de reprodução de cor de 100%, possui 
focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de 
fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral 
branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 
4500 kelvin, para atender a todas as necessidades clínicas. 
Alimentação em série isolada de acordo com as normas de 
segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco 
no campo clínico é regulável através de moderno sistema da cúpula 
permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. Transportável (com 
pedestal) montado em coluna sobre base em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática texturizada, sob 
rodízios, com haste em tubo inox, com altura regulável, cúpula 
construída totalmente em poliestireno alto impacto. Possui luz fria, 
branca, precisa e uniforme e excelente concentração do campo 
iluminado. O último em tecnologia CAD com alimentação em série 
isolada, assegurando a luminosidade sem perda real de potência. A 
instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, 
dispensando técnicos especializados e/ou especialistas, pois o 
sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção 
automatizada. Com isso, o 
próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suprimento de potência: fonte com full 
range entre 90 a 240 VAC. Potência por bulbo: 12 V /50 WATTS 
Potência por cúpula: 50 WATTS Temperatura da cor: aprox. 4500º k 
Luminosidade: Aprox. 40.000 lux Manoplas aluminio. 

1 
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41260 
Armário Vitrine de  2 portas, aço carbonico com pintura 
eletrostática, com três divisões , fechadura Yale e vidro frontal. 
Dimensões A 1,60xP0,40xL0,8 

7 
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41261 
BALDES CILINDRICOS 15L  tampa de plastico sobre colocada 

6 
      

30 
41262 MOCHO COM ENCOSTO- assento com encosto lombar ; espuma 

injetada revestido em corano; com base giratoria 
2 
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41263 

Mesa Ginecológica MDF - Estrutura em MDF, possui 4 gaveteiros e 3 
portas, com amplo espaço interno com prateleiras internas; Possui 
cabeceira regulável; Colchonete revestido em tecido sintético – 
courvin; Porta lençol de aço carbono com pintura eletrostática, ou 
aço inox. Dimensões 0,80x0,55x1,85 (AxLxC). 

1 
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41264 

Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço com 
dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim branco 
ou bege; Rodízios nas laterais; Acabamento com pintura 
eletrostática a pó; Rodízios 2’’ 

1 
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41265 
Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço INOX 
com dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim 
branco ou bege; Rodízios nas laterais;  Rodízios 2’’ 

1 
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41266 

Colposcópio - Equipamento utilizado para identificação de indícios 
visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio 
binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, 
vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer 
ginecológico.  Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem 
de altura e distância.  Imagem de alta definição obtida através de 
prismas e lentes de cristal.  Binóculo reto e angulado 
proporcionando maior nitidez da imagem.  Focalização ajustável 
através da macro regulagem realizada com a movimentação da 
estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste 
manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro 
regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 130 cm e 
a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. 
Objetiva de alta resolução com distância focal de 300  Diâmetro do 
campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm  
Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável 
através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes 
à linha de visão com precisão da DIP (distância Interpupilar) 
regulável.  Aumento fixo de 16 vezes proporcionado excelente 
definição da imagem.  Filtro móvel luz verde.  Alimentação 
elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.  Iluminação 
através de LED (potência do LED 3,2 Watts). Permitindo a regulagem 
da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer”.  
Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando 
corrosão.  
Dimensões: modelo R (L.P.A.) 50 x 50 x 130 cm. Produto projetado 
em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e 
NBR-IEC 60.601-1-2.  

1 
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41267 

Detector utrassônico (fetal) Detecção precisa do batimento cardíado 
(sonda 2 MHz),  Alto-falante embutido, Digital,  
Desligamento automático,  Indicação de carga, Saída para fone de 
ouvido. 

1 
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41268 

Lanterna clínica mult clinic -  A Lanterna  portátil Lampada 2,5v - 
Corpo Cromado com Clip em aço Inox Lanterna Clinica com lampada 
2,5v - Corpo Cromado com Clip em aço Inox Uso de 2 pilhas AA 
Alcalinas. 

5 
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41269 

Otoscópio com 5 espetáculos Cabo em metal para 2 pilhas médias 
tipo C - 1,5 Volts Regulador de intensidade de luz, 4 espéculos 
auriculares, 1 espéculo nasal, Lâmpada de 2,5 V, Acompanha estojo 
para transporte 

1 
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41270 

Balança adulto digital - Pés antiderrapantes, Produzidos em 
borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, 
oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens, 
Gancho para bolsas, Régua antropométrica,  Prático sistema para 
medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da 
balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, 
medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua 
antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico 
especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao 
paciente. Dimensões Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o 
final da coluna: 100 cm, Consumo 10W 

3 
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41271 

negatoscópio 01 corpo pintado  - Negatoscópio- 01 Corpo em 
chapa de aço tratado e pintado em pintura eletrostática - estufa, 
frente em acrílico translúcido, iluminação feita 1 lâmpada de 15W, 
110 ou 220 volts com reator eletrônico de partida rápida. 
Dimensões: 1 corpo 500x370x150mm.  

3 
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41272 

Oftamoscopio com otoscopio - Cabeça em ABS resistente a 
impactos; 
Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; 
Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem 
distorção; 
Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm 
e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; Cabo de 
metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; 
Transmissão de luz por fibra óptica; 
Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 
7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; 
Estojo macio espumado para acondicionamento. 

3 
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41273 

Antropômetro Horizontal - Equipamento para Antropometria 
Portátil Nutri-Vida Características: Destinado a tomar medidas 
antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: acrílico 
de alta resistência; Resistente à mudanças de temperatura e 
umidade; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão: 
Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; Base do 
Segmômetro; Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente 
(em milímetros/centímetros e em polegadas); Funciona como 
Estadiômetro portátil com 2,50m; Base para apoio dos pés com 25 x 
33cm; Haste móvel longa (25cm); 

2 
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41274 

balança digital pediátrica - Eletrostática a pó (Padrão único de 
fábrica = branco) borracha antiderrapante eveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto 
aos usuários. Alimentação Fonte automática “Full Range” interna. 
Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5An Display operador 
LED vermelho com 6 dígitos. Concha anatômica Em polipropileno 
injetado na cor extra-branco. É anti-germes, totalmente higienizável 
e atóxica. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco.  
Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel 
em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. 
Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade 
Máxima) e Impressão. A função de Tara pode facilitar o cálculo de 
peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e 
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. Buzzer 
sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Dimensões 
Gabinete: 37L x 37P x 12A cm. Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A 
cm. Consumo 10W 

1 
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41275 

DIVÃ - Mesa de exame clínico leito em estofado 1,1/4 x 1,2 mm. 
Dimensões: 1,85x0,60x0,80cm. Estrutura em tubo redondo de 
1”x1,20m. Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido 
em courvin. Cabeceira regulável. Pés com ponteiras de PVC ou 
borracha. Toda em aço inoxidável. 

2 
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41276 

SUPORTE SORO  Estrutura em tubo redondo de 01”x1,20mm. 
Pintura eletrostática branca e com opcional em tubo redondo de 
inox com 04 ganchos, 4 rodízios opcional base de ferro fundido, inox 
ou aço carbônico com pintura elestrostática,  

2 
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41277 

Colar cervical - Confeccionado em material macio, porém resistente 
– Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com 
partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por 
meios de furos. Com ou sem orifício frontal. Sua estrutura é em PVC 
moldado. 

1 
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41278 

Laringoscópio com lamina adulto e infantil - Possuir alta 
luminosidade; Possuir cabo leve e fino em aço inoxidável ou metal 
com tratamento antioxidante, cromado, recartilhado com tampa de 
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de 
alimentação; Possuir encaixe para lâmina padrão universal; Possuir 
alimentação por pilhas AA ou bateria(s) recarregável (is). No caso de 
baterias recarregáveis, deve possuir carregador automático com 
alimentação em 127/220V - 60Hz; Possuir pino de aço inoxidável 
substituível; Possuir encaixe para lâmina padrão internacional, 
confeccionado em material antioxidante; Possuir lâmpada de alta 
luminosidade de 3V no caso de alimentação por pilhas ou 2,5V no 
caso de alimentação por baterias recarregáveis; Possuir lâminas em 
aço inoxidável nos tamanhos: 0,1, 2,  3, 4 e 5 RETAS e Possuir 
lâminas em aço inoxidável nos tamanhos: 0, 1,  2, 3, 4 e 5 CURVAS. 
Em aço inoxidável em peça com extremidade distal em formato 
redondo, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz. Deverá 
acompanhar: 01 Cabo Adulto, 01 Cabo Pediátrico, Conjunto de 
pilhas ou baterias recarregáveis; 05 Lâmpadas sobressalentes; Bolsa 
ou estojo para acondicionamento. Equipamento deve acompanhar: 
Manual operacional para o usuário em português; Garantia mínima 
de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento 
definitivo.  Embalagem com dados de procedência, nº do lote e 
validade. Certificado de Registro no Ministério da Saúde. 

1 
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41279 

POLTRONA - POLTRONA FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; 
ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, COBERTO COM ESPUMA E 
REVESTIMENTO DE COURVIN NAS CORES AZUL, DESCANSA PÉS 
INTEGRADO, APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM AÇO 
ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS CONFECCIONADOS EM 
TUBO DE AÇO COM PONTEIRA DE BORRACHA NAS EXTREMIDADES. 

1 

      
48 41280 NEBULIZADOR SIMPLES 1       
49 

41281 

Aspirador portátil - Aspirador para utilização médica, odontológica e 
laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo 
nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos 
coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg.Funcionamento 
através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para 
transporte.Tampa do frasco removível, com válvula de segurança 
antitransbordamento.Motor de alta durabilidade ideal para 
utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de 
vidro, de 2,5 litros, de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, 
transparentes e autoclaváveis, ou ainda descartáveis, de 1,0 litro. 
Pedal para acionamento contínuo/intermitente.Sistema eletrônico 
com alarme e desligamento automático para frasco cheio. 
Microfiltro bacteriológico.Produto certificado de acordo com as 
normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR 
IEC 60601-1-9. Acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 
60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR IEC 60601-1-9. 

1 
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41282 

Ambu adulto REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE/PVC, 
Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto 
durante o procedimento  
Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e 
facilitar sua compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável 
com pop off Válvula unidirecional transparente, com membrana de 
segurança, Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula 
unidirecional transparente, com membrana de segurança 
Reservatórios de O2 com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , 
Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de 
silicone translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, 
Formato anatômico proporciona uma excelente vedação 
100% autoclavável 

1 
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41283 

Ambu pediátrico -  Fabricado em silicone de alta qualidade, 
proporciona conforto durante o procedimento Possui alça integrada 
para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua 
compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável com pop off 
Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, 
Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula unidirecional 
transparente, com membrana de segurança Reservatórios de O2 
com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , Quando utilizado, 
fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de silicone 
translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, Formato 
anatômico proporciona uma excelente vedação 100% autoclavável 

1 
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41284 

Hamper inox com saco  Hamper inox , com armação tubular em 
aço com pintura eletrostática, pés com rodízio e saco. 
giratórios de Ø1"5/8. Acessório fornecido: saco de lona lavável.  
Dimensões: Ø0,50 x 0,80 (DxA). 

1 
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41285 

Geladeira - 260 litros - Capacidade do Refrigerador 207 Litros, 
Capacidade do Congelador 53 Litros, Capacidade Total 260 Litros, 
Funções e Características Selo Procel Sim Funções e Características 
Cycle Defrost 

1 
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41286 

 fogão 4 bocas   - Tipo de fogão Piso, Quantidade de bocas 4, Tipo 
de chama normal, Tipo de acendimento Automático, Certificação do 
INMETRO UL-BR 14.0381. Recursos Mesa sem furação Sim, 
Características do forno Capacidade 47,2 litros. Autolimpante sim, 
Injetor de gás horizontal 
Sim  

1 
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41287 
BANQUETAS - assento encosto em espuma injetada; estrura em aço. 

1       
56 

41288 
PRATELEIRA PAREDE - estante em aço; medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 06 
bandejas; 

2 

      
57 41289 BALDE 100l - com tampa de plastico sobre colocada 4       
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41290 
ESCANINHO 16 LUGARES - armario medindo 1980x400x1200mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 16 
portas pequenas; com pitão para cadeado; 

1 

      
       

                                                                                                                                                               
Valor global R$ 

 

2. No preço global estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos 

materiais, inclusive tributos, encargos trabalhistas, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, 

alimentação, estadia, transporte de funcionários, combustível. 

 

3. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que 

envolvem as mercadorias licitadas, inclusive a entrega parcelada dos produtos no Município e 

garantia mínima de 12 meses, após entrega dos produtos.. 

 

4. O prazo para execução do contrato será de 06 meses, podendo ser prorrgado na forma da lei e a 



entrega no município em até 15 dias após envio da autorização de fornecimento. 

 

5. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

 

6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para o 

fornecimento dos materiais que integram esta proposta.  

 

Data e Local 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Luminárias 

A/C Pregoeiro         

 

Referência: PREGÃO:  14/2016 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por ________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 14/2016, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, 

em condições de cumprir todas as exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente.  

 

Data e local 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue anexada ao envelope de proposta.  

 

 



ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 

UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA 

NA RUA CORONEL DINIZ, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

LUMINÁRIAS E A EMPRESA _______, NOS TERMOS SEGUINTES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 DA CONTRATANTE 

1.1.1 - Município de Luminárias, com sede na Rua Coronel Francisco Diniz, 40, Centro, 

CEP 37.240-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº 18.244.301/0001-26, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Arthur Maia Amaral, brasileiro, solteiro, 

farmacêutico, portador da Carteira de Identidade n° RG M-7.021.588, CPF 031.940.316-51, 

residente e domiciliado nesta cidade na Rua Zilda Furtado Maia, 109, Centro. 

1.2 DA CONTRATADA 

1.2.1 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__ 

1.3 DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1 O presente contrato decorre do Processo n.º 27/2016 – PREGÃO N°. 14/2016 e se 

regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1 O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA CORONEL DINIZ. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1 O valor total do presente contrato é de R$_______ (_______). Consideram-se incluídos 



no valor do contrato quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, transporte, tributos, 

ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou despesas incidentes desta 

contratação, inclusive entrega dos produtos no Município e garantia mínima de 12 meses 

após a entrega. 

3.2 Planilha de Quantitativos:  

Item  
COD. ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

40208 Quadro branco co moldura de madeira p/ escrever com pincel - 
tamanho 100 x 70 cm 

1 

      
02 

41234 
Longarina reforçada varanda ( 5 lugares )assento e encosto 
confeccionado em polipropileno; estrutura quatro pés;  
confeccionado em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
03 

41235 
Longarina ( 4 lugares )assento e encosto confeccionado em 
polipropileno; estrutura quatro pés;  confeccionado em tubo de 
aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
04 

41236 
Cesto de lixo redondo confeccionado em plastico de alta resistencia; 
na cor preta; com pedal; 

4 
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41237 CESTO 12L - confeccionado em plastico de alta resistencia; na cor 
preta; com pedal; 

17 
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41238 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

2 

      
07 

41239 

Cadeira de rodas para obeso -Construída em aço, Estrutura dobrável 
em duplo X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento em nylon 
acolchoado, Almofada, Assento reforçado com tiras tensoras 
especiais, Rodas traseiras de 24’’, raiadas com pneus cinza 
anti-furo, Rodas dianteiras de 8’’ maciças, Freios bilaterais 
reguláveis, Protetores de roupa com aba, Apoios de pés articuláveis, 
rebatíveis, removíveis 
e reguláveis em altura, Apoios de braços escamoteáveis,  
Capacidade para 160 kg, Largura do assento: 60 cm 

1 
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41240 

Cadeira de rodas - inclusive pediátrica / Construída em aço, 
Estrutura dobrável em X, Pintura eletrostática epóxi, Estofamento 
em nylon, Rodas traseiras de 24’’, injetadas em nylon com pneus 
infláveis, Rodas dianteiras de 6’’ maciças,  Freios bilaterais, Apoios 
de pés articuláveis e reguláveis em altura, Apoios de braços 
escamoteáveis, Capacidade para 90 kg 

1 
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41241 

Cadeira tipo secretária - assento e encosto confeccionado em 
espuma injetada; revestido em tecido; base giratoria preta; com 
cinco hastes; sustentada por rodizios; ajuste de altutra a gás; sem 
braço; 

1 
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41242 
Cadeira comum estofada - Secretaria Laminada Base 3/4 assento e 
encosto confeccionado em esuma laminada; revestido em tecido; 
estrutura confeccionada em tubo de aço; pintura eletrostatica a pó; 

9 
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41243 
CADEIRA UNIVERSITARIA SIMPLES - assento e encosto 
confeccionado em espuma  laminada; revestido em tecido; 
estrutura 04 pés preta; com prancheta; 

30 
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41244 
CADEIRA OBESO - assento e encosto confecciado em espuma 
injetada; com revestimento em corano;  estrutura confeccionada 
em aço;  alta resistencia; com dois coluna para ter uma boa 
sustentação. 

1 
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41245 
CADEIRA SIMPLES LAVAVEL - assento e encosto confeccionado em 
polopropileno de alta na cor preta  de alta resistencia; com 
estrutura fixa 04 pés na cor preta 

2 
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41246 
CADEIRA SIMPLES - assento e encosto confeccionado em espuma 
injetada; revestido em tecido; estrutura 04 pés preta; sem braço; 

10 
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41247 
Escada de 2 degraus pintada Armação em tubos redondos, 
esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético 
antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40m 
largura x 0,50 m de comprimento x 0.35 m altura. 

6 
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41248 

Estetoscópio adulto biauricular com auscultador: aço inox de alta 
durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma 
em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com auscultação 
cardio-pulmonar. Deverá acompanhar dois pares de olivas e 
membrana sobressalentes. Ângulo: biauricular em armação 
metálica de inox resistente de alta durabilidade com ajuste 
automático através de mola de aço. Olivas: Rosqueáveis, formato 
anatômico em PVC macio e atóxico na cor preta. Tubo: Tubo em PVC 
macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa na cor preta. 
Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e 
atóxico. Garantia de 5 anos.  Embalagem: Individual, 
acondicionado em caixa de papelão com berço de espuma para 
melhor proteção. 

4 
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41249 

Carro maca Simples - Aço carbono com pintura eletrostática a pó - 
epoxi com tratamento anti-ferruginoso, Leito Equipado com 
Cabeceira Móvel, Grades Laterais, Rodízios de 5'' de Diâmetro com 
Travas; Dim: 1.800x550x800mm 

3 
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41250 CARRO CURATIVOS   Estrutura tubular em aço carbono com 
pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, tampo e 
prateleira ; varandas laterais em toda a volta; rodízios de 2”;  

1 
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41251 

MESA ESCRITÓRIO GAVETA E CHAVE - mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas com chave; 

2 
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41252 

MESA REUNIÕES - Mesa de reuniões com 220 cm de largura, 
Estrutura em MDP , Revestimento em 100% BP , Quantidade de 
gavetas não possui,  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Altura (cm) 75, Largura (cm) 220, 
Profundidade (cm) 91 

1 
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41253 

MESA ESCRITORIO GAVETA  mesa reta medindo 
1200x600x740mm; confeccioado em madeira MDP; revestido em 
laminado decorativo BP na cor cinza; com 01 gaveteiro fixo com 02 
gavetas 

5 
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41254 
Armário de aço com 2 portas -armario medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 02 
portas alta e 04 bandejas interna; porta com chave; 

5 
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41255 
Armário de pasta suspensa - Arquivo Longo Aço #26 4 Gavetas pasta 
suspensa  

2 
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41256 
Gaveteiro - armario arquivo medindo 1350x470x600mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com gavetas 
para pasta suspensa  com chave; 

2 
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41257 

Mesa aux. com bandeija pintada ( 40x80x80 ) cm - Estrutura tubo de 
aço 1,20 mm, com tampo e prateleira tratados com pintura 
eletrostática ou esmalte sintético. Dimensões (40x40x80 cm), com 
rodízio de 2’’. 

5 
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41258 

Foco clínico Ginecologico LED Equipamento contendo luminária 
flexível foco cilíndrico em epóxi e com altura regulável 110 ou 220 
volts. Estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiras 
plásticas; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável 
através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática 
a pó; altura máxima 1,60m x mínimo 1,10. Cabo de energia 2 
metros. Base com 04 colunas com rodízios de 2’. 

3 
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41259 

Foco clínico LED aux - foco auxiliar com pedestal rodízios com 
sistema de freios, uma concepção construtiva, extremamente leve, 
com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma 
cúpula contendo 01 bulbo halógeno de 12 v/50 w e refletores 
dicróica, com índice de reprodução de cor de 100%, possui 
focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de 
fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral 
branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 
4500 kelvin, para atender a todas as necessidades clínicas. 
Alimentação em série isolada de acordo com as normas de 
segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco 
no campo clínico é regulável através de moderno sistema da cúpula 
permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. Transportável (com 
pedestal) montado em coluna sobre base em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática texturizada, sob 
rodízios, com haste em tubo inox, com altura regulável, cúpula 
construída totalmente em poliestireno alto impacto. Possui luz fria, 
branca, precisa e uniforme e excelente concentração do campo 
iluminado. O último em tecnologia CAD com alimentação em série 
isolada, assegurando a luminosidade sem perda real de potência. A 
instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, 
dispensando técnicos especializados e/ou especialistas, pois o 
sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção 
automatizada. Com isso, o 
próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suprimento de potência: fonte com full 
range entre 90 a 240 VAC. Potência por bulbo: 12 V /50 WATTS 
Potência por cúpula: 50 WATTS Temperatura da cor: aprox. 4500º k 
Luminosidade: Aprox. 40.000 lux Manoplas aluminio. 

1 
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41260 
Armário Vitrine de  2 portas, aço carbonico com pintura 
eletrostática, com três divisões , fechadura Yale e vidro frontal. 
Dimensões A 1,60xP0,40xL0,8 
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41261 
BALDES CILINDRICOS 15L  tampa de plastico sobre colocada 

6 
      

30 
41262 MOCHO COM ENCOSTO- assento com encosto lombar ; espuma 

injetada revestido em corano; com base giratoria 
2 
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41263 

Mesa Ginecológica MDF - Estrutura em MDF, possui 4 gaveteiros e 3 
portas, com amplo espaço interno com prateleiras internas; Possui 
cabeceira regulável; Colchonete revestido em tecido sintético – 
courvin; Porta lençol de aço carbono com pintura eletrostática, ou 
aço inox. Dimensões 0,80x0,55x1,85 (AxLxC). 
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41264 

Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço com 
dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim branco 
ou bege; Rodízios nas laterais; Acabamento com pintura 
eletrostática a pó; Rodízios 2’’ 

1 
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41265 
Biombo duplo pintado - Estrutura tubular redonda em aço INOX 
com dimensões do tubo 19 mm parede 1,2 mm, cortina em brim 
branco ou bege; Rodízios nas laterais;  Rodízios 2’’ 

1 
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41266 

Colposcópio - Equipamento utilizado para identificação de indícios 
visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio 
binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, 
vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer 
ginecológico.  Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem 
de altura e distância.  Imagem de alta definição obtida através de 
prismas e lentes de cristal.  Binóculo reto e angulado 
proporcionando maior nitidez da imagem.  Focalização ajustável 
através da macro regulagem realizada com a movimentação da 
estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste 
manual através da alavanca lateral com cremalheira. Macro 
regulagem de altura entre a mínima de 85 até a máxima de 130 cm e 
a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. 
Objetiva de alta resolução com distância focal de 300  Diâmetro do 
campo de visão: 22 mm e campo iluminado 40 mm  
Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável 
através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes 
à linha de visão com precisão da DIP (distância Interpupilar) 
regulável.  Aumento fixo de 16 vezes proporcionado excelente 
definição da imagem.  Filtro móvel luz verde.  Alimentação 
elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.  Iluminação 
através de LED (potência do LED 3,2 Watts). Permitindo a regulagem 
da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer”.  
Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando 
corrosão.  
Dimensões: modelo R (L.P.A.) 50 x 50 x 130 cm. Produto projetado 
em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e 
NBR-IEC 60.601-1-2.  
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41267 

Detector utrassônico (fetal) Detecção precisa do batimento cardíado 
(sonda 2 MHz),  Alto-falante embutido, Digital,  
Desligamento automático,  Indicação de carga, Saída para fone de 
ouvido. 
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41268 

Lanterna clínica mult clinic -  A Lanterna  portátil Lampada 2,5v - 
Corpo Cromado com Clip em aço Inox Lanterna Clinica com lampada 
2,5v - Corpo Cromado com Clip em aço Inox Uso de 2 pilhas AA 
Alcalinas. 

5 
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41269 

Otoscópio com 5 espetáculos Cabo em metal para 2 pilhas médias 
tipo C - 1,5 Volts Regulador de intensidade de luz, 4 espéculos 
auriculares, 1 espéculo nasal, Lâmpada de 2,5 V, Acompanha estojo 
para transporte 

1 
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41270 

Balança adulto digital - Pés antiderrapantes, Produzidos em 
borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, 
oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens, 
Gancho para bolsas, Régua antropométrica,  Prático sistema para 
medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da 
balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, 
medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua 
antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico 
especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao 
paciente. Dimensões Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o 
final da coluna: 100 cm, Consumo 10W 
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41271 

negatoscópio 01 corpo pintado  - Negatoscópio- 01 Corpo em 
chapa de aço tratado e pintado em pintura eletrostática - estufa, 
frente em acrílico translúcido, iluminação feita 1 lâmpada de 15W, 
110 ou 220 volts com reator eletrônico de partida rápida. 
Dimensões: 1 corpo 500x370x150mm.  

3 
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41272 

Oftamoscopio com otoscopio - Cabeça em ABS resistente a 
impactos; 
Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; 
Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem 
distorção; 
Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm 
e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; Cabo de 
metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; 
Transmissão de luz por fibra óptica; 
Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 
7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; 
Estojo macio espumado para acondicionamento. 
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41273 

Antropômetro Horizontal - Equipamento para Antropometria 
Portátil Nutri-Vida Características: Destinado a tomar medidas 
antropométricas de pessoas; Fabricado em material rígido: acrílico 
de alta resistência; Resistente à mudanças de temperatura e 
umidade; Elementos acopláveis, que se encaixam com precisão: 
Extensor com escala numérica; Base para apoio dos pés; Base do 
Segmômetro; Escala numérica unilateral gravada em tinta resistente 
(em milímetros/centímetros e em polegadas); Funciona como 
Estadiômetro portátil com 2,50m; Base para apoio dos pés com 25 x 
33cm; Haste móvel longa (25cm); 
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41274 

balança digital pediátrica - Eletrostática a pó (Padrão único de 
fábrica = branco) borracha antiderrapante eveste a superfície da 
plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto 
aos usuários. Alimentação Fonte automática “Full Range” interna. 
Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5An Display operador 
LED vermelho com 6 dígitos. Concha anatômica Em polipropileno 
injetado na cor extra-branco. É anti-germes, totalmente higienizável 
e atóxica. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco.  
Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel 
em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. 
Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade 
Máxima) e Impressão. A função de Tara pode facilitar o cálculo de 
peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e 
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. Buzzer 
sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Dimensões 
Gabinete: 37L x 37P x 12A cm. Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A 
cm. Consumo 10W 
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41275 

DIVÃ - Mesa de exame clínico leito em estofado 1,1/4 x 1,2 mm. 
Dimensões: 1,85x0,60x0,80cm. Estrutura em tubo redondo de 
1”x1,20m. Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido 
em courvin. Cabeceira regulável. Pés com ponteiras de PVC ou 
borracha. Toda em aço inoxidável. 
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41276 

SUPORTE SORO  Estrutura em tubo redondo de 01”x1,20mm. 
Pintura eletrostática branca e com opcional em tubo redondo de 
inox com 04 ganchos, 4 rodízios opcional base de ferro fundido, inox 
ou aço carbônico com pintura elestrostática,  
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41277 

Colar cervical - Confeccionado em material macio, porém resistente 
– Plástozoti especil, com borracha de dupla expansão de 28% com 
partes em EPDA, com fecho em velcro branco, com ventilação por 
meios de furos. Com ou sem orifício frontal. Sua estrutura é em PVC 
moldado. 

1 
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41278 

Laringoscópio com lamina adulto e infantil - Possuir alta 
luminosidade; Possuir cabo leve e fino em aço inoxidável ou metal 
com tratamento antioxidante, cromado, recartilhado com tampa de 
rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de 
alimentação; Possuir encaixe para lâmina padrão universal; Possuir 
alimentação por pilhas AA ou bateria(s) recarregável (is). No caso de 
baterias recarregáveis, deve possuir carregador automático com 
alimentação em 127/220V - 60Hz; Possuir pino de aço inoxidável 
substituível; Possuir encaixe para lâmina padrão internacional, 
confeccionado em material antioxidante; Possuir lâmpada de alta 
luminosidade de 3V no caso de alimentação por pilhas ou 2,5V no 
caso de alimentação por baterias recarregáveis; Possuir lâminas em 
aço inoxidável nos tamanhos: 0,1, 2,  3, 4 e 5 RETAS e Possuir 
lâminas em aço inoxidável nos tamanhos: 0, 1,  2, 3, 4 e 5 CURVAS. 
Em aço inoxidável em peça com extremidade distal em formato 
redondo, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz. Deverá 
acompanhar: 01 Cabo Adulto, 01 Cabo Pediátrico, Conjunto de 
pilhas ou baterias recarregáveis; 05 Lâmpadas sobressalentes; Bolsa 
ou estojo para acondicionamento. Equipamento deve acompanhar: 
Manual operacional para o usuário em português; Garantia mínima 
de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento 
definitivo.  Embalagem com dados de procedência, nº do lote e 
validade. Certificado de Registro no Ministério da Saúde. 
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41279 

POLTRONA - POLTRONA FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO; 
ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, COBERTO COM ESPUMA E 
REVESTIMENTO DE COURVIN NAS CORES AZUL, DESCANSA PÉS 
INTEGRADO, APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM AÇO 
ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS CONFECCIONADOS EM 
TUBO DE AÇO COM PONTEIRA DE BORRACHA NAS EXTREMIDADES. 
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41281 

Aspirador portátil - Aspirador para utilização médica, odontológica e 
laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo 
nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos 
coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg.Funcionamento 
através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para 
transporte.Tampa do frasco removível, com válvula de segurança 
antitransbordamento.Motor de alta durabilidade ideal para 
utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de 
vidro, de 2,5 litros, de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, 
transparentes e autoclaváveis, ou ainda descartáveis, de 1,0 litro. 
Pedal para acionamento contínuo/intermitente.Sistema eletrônico 
com alarme e desligamento automático para frasco cheio. 
Microfiltro bacteriológico.Produto certificado de acordo com as 
normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR 
IEC 60601-1-9. Acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 
60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR IEC 60601-1-9. 
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41282 

Ambu adulto REANIMADOR MANUAL ADULTO SILICONE/PVC, 
Fabricado em silicone de alta qualidade, proporciona conforto 
durante o procedimento  
Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e 
facilitar sua compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável 
com pop off Válvula unidirecional transparente, com membrana de 
segurança, Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula 
unidirecional transparente, com membrana de segurança 
Reservatórios de O2 com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , 
Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de 
silicone translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, 
Formato anatômico proporciona uma excelente vedação 
100% autoclavável 
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41283 

Ambu pediátrico -  Fabricado em silicone de alta qualidade, 
proporciona conforto durante o procedimento Possui alça integrada 
para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua 
compressão, Totalmente Livre de látex, Auto inflável com pop off 
Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, 
Balão em silicone, auto inflável com pop off, Válvula unidirecional 
transparente, com membrana de segurança Reservatórios de O2 
com válvula, Disponíveis no tamanho 900ml , Quando utilizado, 
fornece até 100% de oxigênio Máscara faciais de silicone 
translúcida, Para pacientes de todos os tamanhos e pesos, Formato 
anatômico proporciona uma excelente vedação 100% autoclavável 
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41284 

Hamper inox com saco  Hamper inox , com armação tubular em 
aço com pintura eletrostática, pés com rodízio e saco. 
giratórios de Ø1"5/8. Acessório fornecido: saco de lona lavável.  
Dimensões: Ø0,50 x 0,80 (DxA). 
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41285 

Geladeira - 260 litros - Capacidade do Refrigerador 207 Litros, 
Capacidade do Congelador 53 Litros, Capacidade Total 260 Litros, 
Funções e Características Selo Procel Sim Funções e Características 
Cycle Defrost 
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41286 

 fogão 4 bocas   - Tipo de fogão Piso, Quantidade de bocas 4, Tipo 
de chama normal, Tipo de acendimento Automático, Certificação do 
INMETRO UL-BR 14.0381. Recursos Mesa sem furação Sim, 
Características do forno Capacidade 47,2 litros. Autolimpante sim, 
Injetor de gás horizontal 
Sim  

1 

      
55 

41287 
BANQUETAS - assento encosto em espuma injetada; estrura em aço. 

1       
56 

41288 
PRATELEIRA PAREDE - estante em aço; medindo 1980x400x900mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 06 
bandejas; 

2 

      
57 41289 BALDE 100l - com tampa de plastico sobre colocada 4       
58 

41290 
ESCANINHO 16 LUGARES - armario medindo 1980x400x1200mm; 
confeccionado em aço; com pintura eletrostatica a pó; com 16 
portas pequenas; com pitão para cadeado; 

1 

      
       

                                                                                                                                                               
Valor global R$ 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1 O prazo para entrega parcelada será de 15 dias após envio da autorização de 

fornecimento e a vigência do contrato será de 06 meses, após assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, 

juntando-se todas as requisições de fornecimento daquele mês. As notas fiscais com as 



requisições deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal, cujo responsável conferirá, 

dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o processo 

para pagamento. 

5.2 O pagamento de cada nota fiscal será realizado em até 30 dias, contado do aceite da 

nota fiscal, ou seja, é preciso que a nota tenha sido aprovada (tenha o “visto”) do 

responsável pelo recebimento dos materiais. 

5.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 Os recursos orçamentários necessários para a execução do presente Contrato, são 

aqueles provenientes do orçamento do município, por conta da seguinte rubrica:  

 

02.14.001.10.301.0120.1069.44905200 

AQ. MOVEIS EQUIP. PARA SAÚDE E PSF- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratada: 

7.1.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos bens especificados no presente contrato, 

observadas as condições fixadas na proposta comercial. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todo o ônus e obrigações decorrentes da legislação social, 

previdenciária, fiscal e comercial, que se relacionem direta ou indiretamente com o objeto 

deste Contrato, como também todos os encargos e tributos que direta ou indiretamente 

incidam sobre o presente, atendidos os § 5º do art. 65 da Lei 8.666/93; 

7.1.3 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao 

contratante ou a terceiros. 

7.1.4 Manter, durante toda a execução do presente contrato, a regularidade perante a 



Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. 

7.1.5 Manter, com vistas à execução do contrato, a mesma equipe técnica indicada na 

proposta comercial. 

7.1.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários do valo inicial atualizado do Contrato, de conformidade com o artigo 

65, § 1º, da Lei 8.666/93; 

7.1.7 Arcar com o ônus das multas e penalidades decorrentes do não cumprimento de 

obrigações legais, regulamentares contratuais; 

7.1.8 Arcar com as despesa de alimentação, estadia, transporte de funcionários e 

combustível e netrag dos produtos no município. 

7.2 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratante: 

8.1.1 Efetuar pagamento à contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 

a entrega de Nota Fiscal. 

8.1.2 Fiscalizar a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – REGRAS GERAIS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 Qualquer modificação de forma ou quantidade, acréscimos ou reduções, dos serviços 

objeto deste contrato, poderá ser determinada pelo Município de Luminárias mediante 

assinatura de Termos Aditivos. 

9.2 A Contratante requisitará o fornecimento dos materiais de acordo com as suas 

necessidades, mediante requisições assinadas por responsável da Prefeitura Municipal e 

Secretário Municipais ou outras pessoas por estes delegada. 

9.3 A relação das pessoas autorizadas a assinar as requisições poderá ser alterada pelo 

Contratante, que fica obrigada a comunicar tal fato, por escrito, à Contratada.  

9.4 O instrumento convocatório da licitação e todos os seus anexos são parte integrante 

desta contratação, incluída a proposta comercial da Contratada. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1 Compete ao Secretário Municipal de Sáude a fiscalização do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, ficando à mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguintes 

penalidades: 

11.1.1 Advertência. 

11.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 

11.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Luminárias 

pelo prazo de 02 (dois) anos; 

11.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 

referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 

pelo Município. 

11.2 Na hipótese de a contratada não prestar o serviço nas condições estabelecidas, 

sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, independentemente 

da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

11.3 Pelo atraso injustificado no início da prestação do serviço especificado no presente 

contrato ou na entrega dos serviços contratados será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos 

por cento) por cada dia de atraso, calculada sobre o valor total contrato, bem como a multa 

prevista no item acima. 

11.4 As multas lançadas pelo Município de Luminárias com base nos itens acima serão 

deduzidas diretamente dos créditos que a Contratada tiver em razão da presente licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser: 

12.1.1 Determinada por ato motivado da Administração; 

12.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 



desde que haja conveniência para a Administração; 

12.1.3 Judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INDENIZAÇÃO 

13.1 No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que se 

apurem eventuais perdas e danos. Efetivada a rescisão, à Contratada caberá receber o valor 

dos materiais fornecidos até a data da eventual rescisão, observado o disposto o item 12.1.2. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Lavras para dirimir quaisquer dúvidas referentes a 

este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.  

 

Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente 

instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só efeito. 

 

Prefeitura Municipal de Luminárias, _______. 

 

 

Prefeito Municipal  

 

Nome 

Representante da Contratada 

 

VISTO: 

Observando a legalidade do presente, de acordo com as cláusulas acima. 

Procuradoria e Consultoria. Jurídica. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 



 

NOTA TÉCNICA DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PAL Nº. 27/2016 – PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 14/2016 

 

 

Vêm a esta assessoria jurídica, para exame e aprovação, o edital e minuta do contrato, com 

vistas à deflagração do procedimento licitatório destinado a seleção para futura contratação 

de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA CORONEL DINIZ. 

 

Os textos analisados, sob o ângulo jurídico-formal, guardam conformidade com as 

exigências legais preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial as Leis Nº 

10.520/2002, 8.666/93 e suas posteriores alterações.  

 

Diante do exposto, manifesto-me pela APROVAÇÃO, fazendo-os retornar à Comissão 

Permanente de Licitação para as providências necessárias ao regular andamento do feito. 

 

         Prefeitura Municipal de Luminárias, 02 de maio de 2016. 

 

 

 

Isabela Sacramento Martins de Castro 

Procuradora Municipal – OAB/MG 104.681 


