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Edital de Licitação 
Processo 058/2020 

Processo Licitatório 047/2020 
Pregão Eletrônico 040/2020 

 
O Município de Carandaí-MG torna público a abertura do Processo Licitatório 047/2020 na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 040/2020 do tipo menor preço global, em regime de empreitada por preços 
unitários, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, Decreto Municipal nº 5149 de 16 de março 2020 aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
Processo Licitatório nº 047/2020 
Pregão Eletrônico nº 040/2020 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  às 08h00mim do dia 28/05/2020. 
 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:   às 08h00mim do dia 09/06/2020. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30mim do dia 09/06/2020. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  https://bllcompras.com/ 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
013/2020. 

2. OBJETO  

1 – REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
Materiais, equipamentos e mobiliários médicos hospitalares, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I. 
 
1.1 – Lotes 11 ao 29 - Exclusivo para participação de Microempreendedor, Microempresas – ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP. 
 
1.1.1 – Demais lotes, ampla concorrência. 
 

3. ÁREA DEMANDANTE 

Secretaria de Saúde. 

https://bllcompras.com/
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
 
4.2 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões https://bll.org.br/. 
 
4.3 – É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
4.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
Administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração municipal. 
 
4.5 – O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas.  
 
4.6 – O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
         a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão. 
         b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital. 
         c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e fabricante e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 
4.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
 
4.8 – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP 
no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 
Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

https://bll.org.br/
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5.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 
5.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
 
5.2.1 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
 
5.2.2 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
5.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
 
5.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
 
5.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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5.3 – PARTICIPAÇÃO: 
 
5.3.1 – A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
  
5.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
5.3.3 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
5.3.4 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

 

5.3.5 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

5.3.6 – Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

 

5.3.7 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

mailto:contato@bll.org.br
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preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário; 

b) Marca/Modelo/Anvisa;(quando houver) e 

c) Fabricante. 

7.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
7.6 – O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 
 
7.7 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
7.8 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
8.3 – Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
8.4 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
8.5 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
 
8.6 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
8.7 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
8.8 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
 
8.8.1 – O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item. 
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8.8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.8.3 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.8.4 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,10 (Dez 
centavos). 
 
8.8.5 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
 
8.8.6 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
8.8.7 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
 
8.8.8 – Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 
8.8.9 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.8.10 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.8.11 – Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
8.8.12 – Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 
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8.8.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
 
8.8.14 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.8.15 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
8.8.16 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
  
8.8.17 – O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
 
8.8.18 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.8.19 – Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
 
8.8.20 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
8.8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
8.8.22 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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8.8.24 – Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento.  
 
8.8.25 – A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.8.26 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 
 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.8.27 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.8.28 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.8.29 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.8.30 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
 
8.8.31 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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9.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
9.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
9.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
9.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
9.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
9.6.1 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6.2 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostras, portifólios e/ou documentação 
que comprove os padrões de qualidade e desempenho, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 02 (dias) dias úteis contados da solicitação. 
 
9.6.3 – Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
9.6.4 – No caso de não haver entrega das amostras, portifólios e/ou documentação que comprove os 
padrões de qualidade e desempenho ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta 
do licitante será recusada. 
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9.6.5 – Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência.  
 
9.6.6 – Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando 
direito a ressarcimento. 
 
9.6.7 – Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
9.6.8 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 
ao seu perfeito manuseio, quando for. 
 
9.6.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.6.10 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.6.11 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.6.11.1 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.6.11.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9.6.12 – Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.6.13 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 
 
10.3 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
10.3.1 – Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
10.3.2 – A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
10.3.3 – O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.4 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
10.5 – No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.6 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
10.7 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
10.8 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.8.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
10.9 – Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
11.1 – O licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a documentação 
abaixo relacionada: 
 
11.2 – Cédula de identidade, no caso de pessoa física;  
 
11.2.1 – Cópia do RG e CPF dos sócios, no caso de empresa. 
 
11.3 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
11.4 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor¹, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento 
de eleição de seus administradores; 
 
11.5 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
11.6 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
11.7 – Os documentos apresentados na fase de credenciamento ficam dispensados de apresentação 
na fase de habilitação. 
 
11.8 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
11.9 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), se for o caso;  
 
11.10 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 

11.11 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
 
11.12 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;  
 
11.13 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 
¹NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada 
das alterações promovidas e registradas no órgão competente.  
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11.14 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
11.15 – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
11.16 – Declaração conjunta, expressa, de que o licitante: (a) não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99); (b) detém conhecimento de todas as 
informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes do edital supra; (c) que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93; 
conforme modelo do Anexo III; 
 
11.17 – Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em papel timbrado, comprovando o fornecimento de itens, iguais ou semelhantes 
ao licitado, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para 
esclarecimentos; 
 
11.18 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante. 
 
11.19 – ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL/ESTADUAL, em plena validade, exigido para empresas que 
comercializam produtos médicos hospitalares. 
 
11.20 – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA (AFE), em plena validade, exigido para 
empresas que comercializam produtos médicos hospitalares. 
 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as mesmas 
não serão aceitas se a data de suas expedições for anterior a 60 (sessenta) dias da data de abertura 
dos envelopes contendo documentação e proposta comercial, com exceção do item 1.6 desta sessão. 
 
NOTA 2: A Microempresa – ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
2.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou 
equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
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2.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  
 
2.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

 
12.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
12.3 – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
12.4 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
12.5 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12.6 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
12.7 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 
12.8 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
12.9 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
12.10 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

13. DOS RECURSOS 
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13.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante, será 
concedido o prazo de até quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 
em campo próprio do sistema. 
 
13.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
13.2.1 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
13.2.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
13.2.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
13.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
14.1 – A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
14.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato/ATA, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
14.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
14.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 
15.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

16.1 – O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Secretário 
Municipal de Saúde, que é a área solicitante. 
 

16.2 – Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os 
critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
16.3 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Prefeitura 
convocará os classificados para comparecerem à sede da Prefeitura e assinarem a ARP, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 
81 da Lei 8.666/93. 
 

16.3.1 – Na impossibilidade de comparecer à sede da Prefeitura, a empresa classificada deverá, 
respeitando o mesmo prazo citado no item acima, remeter ARP assinada, via correios/transportadora, 
informando o código para rastreio pelo e-mail: compras@carandai.mg.gov.br. 
 
16.4 – Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, 
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela 
área solicitante, o Pregoeiro, examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda 
negociar o preço. 
 
16.5 – A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
16.6 – A ARP não obriga a Prefeitura a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica 
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  
 
16.6.1 – A critério da Prefeitura, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) 
tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela área solicitante, mediante Ordem de 
Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas 
vinculadas à proposta, ao edital e a Ata. 
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16.7 – A área solicitante avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as 
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.  
 
16.8 – Se o preço inicialmente tornar-se superior ao praticado no mercado, a área solicitante negociará 
com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da ARP poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação 
comprobatória.  
 
16.9 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na 
Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
16.10 – O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Prefeitura, mediante comunicação 
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 
 
16.10.1 – O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem à ARP;  
 
16.10.2 – O fornecedor não formalizar o Contrato decorrente da ARP ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
 
16.10.3 – O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente da ARP;  
 
16.10.4 – Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da ARP;  
 

16.10.5 – O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados pelo mercado; e,  
 
16.10.6 – Por razões de interesse público. 

 
16.11 – A área solicitante deverá realizar o controle dos serviços executados, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 
16.12 – Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a Prefeitura, 
para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, através de termo aditivo, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 
65 da Lei no 8.666/93.  
 
16.12.1 – Diante da opção pelo aditamento ao quantitativo do Contrato fica vedado o aditamento de 
quantitativos nos contratos dela decorrentes. 

 
16.13 – Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de 
seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto à Prefeitura.  
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16.14 – A área solicitante poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus 
preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a 
Administração do Contrato e das contratações dela decorrentes.  
 
16.15 – A área solicitante expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como 
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos.  
 
16.16 – A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da ARP 
pela área solicitante, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
 
16.17 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizadas, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na ARP ou Termo de Referência.  
 
16.18 – O acompanhamento e a fiscalização da área solicitante não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.  
 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
18.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
18.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
comprascarandai@gmail.com  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da Prefeitura de 
Carandaí Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - CEP 36280-000 Fone: (32) 3361-
1177 Atendimento: 09:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00  horas, Departamento de Compras e 
Licitações. 
 
18.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
18.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

mailto:comprascarandai@gmail.com
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18.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
18.6 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
18.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
18.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
18.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

19.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

19.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

19.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

19.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
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19.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

19.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11 – O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

19.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Declaração Conjunta; 

ANEXO IV – Minuta da ATA 

19.13 – A Prefeitura convocará o adjudicatário e estabelecerá prazo para assinar a ATA, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, observado o prazo de validade da proposta, nos 
termos estabelecido no Edital.  
 
19.14 – Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar a ATA, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, serão aplicadas as sanções cabíveis. O Pregoeiro 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, 
até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 
19.15 – 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 na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.  
 
19.16 – Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 
19.17 – As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Pregoeiro serão 
publicadas no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.carandai.mg.gov.br.  
 
19.18 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
19.19 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
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comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
19.20 – Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
Carandaí, 26 de maio de 2020. 

________________________________________ 
Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
1. OBJETO  
 
1.1 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais, equipamentos e 
mobiliários médicos hospitalares, conforme será determinado. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
Faz-se necessário a presente licitação visando suprir a demanda de usuários do Sistema de Saúde 
pública ofertada pelo município, que são atendidos nas diversas unidades do município, assim como 
disponibilizar suprimentos  e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelas 
Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, CAPS, PSF’s, Sala de Vacina, Vigilância em Saúde 
entre outros, bem como nas consultas especializadas. Quantidade estimada para 12 meses. 
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS  
 
3.1 – A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando o fornecimento de itens, 
iguais ou semelhantes ao licitado, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível 
diligência para esclarecimentos; 
 
4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  
 
4.1 – Os gestores/fiscais da ARP não aceitarão nem receberão qualquer produto com atraso, defeitos 
ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de 
Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à 
Contratada efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência ou 
outro definido pelo gestor/fiscal da ARP, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão 
contratual. 
 
5. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
5.1 – Os itens que compõem este termo de referência deverão ser entregues no prazo máximo de 05 
dias contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento, via e-mail. 
 
5.2 – O endereço para entrega da mercadoria será informado junto a ordem de fornecimento, 
restringindo-se a entrega no perímetro urbano deste município 
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5.3 – A Ordem de fornecimento será enviada via e-mail para a contratada, através do e-mail informado 
na proposta comercial. 
 
5.4 – A Prefeitura Municipal poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 
ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 
 
6. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  

 
6.1 – A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 

Lote Item Descrição Unidade Quantidade 
 Valor 

Referência  

1.  1 

Aparelho de aferir pressão arterial 
braçadeira em tecido brim 100% algodão 
com fecho de metal (pino de metal), 
52cmx14cm certificado pelo inmetro. 

Unidades 20  R$ 80,76  

2.  1 
Abaixador de língua pacote com 100 
unidades, material madeira 

Pacotes 300  R$ 3,88  

3.  1 

Absorvente masculino para incontinência 
urinária, composto de polpa e celulose, 
polímero superabsorvente, filme de 
polipropileno, não tecido de polipropileno, 
adesivo termoplástico. Para incontinência 
moderada. 

Unidades 600  R$ 1,78  

4.  1 Ácido acético 2%. Embalagem de 1 litro. Unidades 432  R$ 20,01  

5.  1 Ácido acético 5%. Galão de 1 litro. Unidades 120  R$ 20,46  

6.  1 Água destilada. Embalagem de 1 litro Unidades 200  R$ 4,52  

7.  1 Aguá oxigenada 10 volumes com 1000 ml Unidades 70  R$ 11,45  

8.  1 Água para injeção ampolas 10 ml. Ampolas 9.600  R$ 0,33  

9.  1 
Agulha gengival longa 30g descartável 
tribiselada com 100 unidades 

Caixas 30  R$ 54,62  

10.  1 
Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixas 100  R$ 10,04  

11.  1 
Agulha hipodérmica descartável 25 x 07. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixas 100  R$ 8,04  

12.  1 
Agulha hipodérmica descartável 25 x 08. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixas 100  R$ 8,04  

13.  1 
Agulha hipodérmica descartável 40 x 12. 
Caixa com 100 unidades. 

Caixas 100  R$ 8,40  

14.  1 Álcool etílico 70% inpm 1 litro Unidades 720  R$ 7,79  

15.  1 Algodão hidrófilo 500mg. Rolos 500  R$ 25,46  

16.  1 Almotolia branco 250 ml. Unidades 500  R$ 4,37  

17.  1 
Ambú (reanimador manual). Em silicone 
autoclavável tamanho: 1630 ml. 

Unidades 5  R$ 250,67  

18.  1 
Ambú (reanimador manual). Em silicone 
autoclavável tamanho: 680 ml. 

Unidades 5  R$ 173,52  

19.  1 
Anestésico cloridrato de lidocaína com 
epinefrina 2% 1:100.000 (tubo de vidro) 

Caixas 350  R$ 112,75  
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20.  1 

Aparelho elíptico em aço carbono 
resistente. Sistema magnético, suporte 
mínimo de 120kg. Sistema hand grip. 
Painel com informações de tempo, 
velocidade, distância, calorias, odômetro, 
pulso. Sensor cardíaco. 

Unidades 2  R$ 3.974,82  

21.  1 
Aparelho fotopolimerizador descrição: à 
bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado 
com ou sem fio. 

Unidades 8  R$ 802,82  

22.  1 
Aplicadores descartáveis microbrush haste 
dobrável. Embalagem com 100un. 

Embalagens 50  R$ 18,62  

23.  1 

Armário vitrine - 1 porta. Porta com 
fechadura cilíndrica. Fundo e teto em 
chapa de aço em pintura epóxi. Porta e 
laterais de vidro cristal de 3mm e 3 
prateleiras. Dimensões aproximadas 
(cxpxa): 50cm x 40cm x 150cm. 

Unidades 10  R$ 823,31  

24.  1 
Atadura de algodão ortopédico não estéril 
(100% algodão) 10cm x 1,8m. Pacote com 
12 unidades 

Pacotes 1.200  R$ 1,90  

25.  1 
Atadura de algodão ortopédico não estéril 
(100% algodão) 15 cm. Pacote com 12 
unidades 

Pacotes 1.200  R$ 1,94  

26.  1 
Atadura de algodão ortopédico não estéril 
(100% algodão) 20 cm. Pacote com 12 
unidades 

Pacotes 1.200  R$ 2,44  

27.  1 
Atadura de crepom 13 fios, 10 cm. Pacote 
com 12 unidades 

Pacotes 5.000  R$ 13,96  

28.  1 
Atadura de crepom 13 fios, 15 cm x 1,8m. 
Pacote com 12 unidades. 

Pacotes 3.000  R$ 18,93  

29.  1 
Atadura de crepom 13 fios, 20 cm x 1,8m. 
Pacote com 12 unidades. 

Pacotes 5.000  R$ 22,58  

30.  1 
Atadura gessada, 10 cm. Caixa com 20 
unidades. 

Caixas 50  R$ 41,74  

31.  1 
Atadura gessada, 15cm. Caixa com 20 
unidades. 

Caixas 100  R$ 56,48  

32.  1 
Atadura gessada, 20 cm. Caixa com 20 
unidades. 

Caixas 50  R$ 122,81  

33.  1 

Avental descartável de tnt, manga longa, 
de uso único, não estéril, servindo de 
proteção para o paciente e o profissional 
de saúde no ambiente médico-hospitalar 
ou laboratorial 

Unidades 220  R$ 2,71  

34.  1 
Balança digital portátil, suporta até 180kg 
tampo em vidro 

Unidades 20  R$ 73,70  

35.  1 
Balança infantil 25kg. Inmetro. Fonte 
automática externa (entrada 90v a 250v 
ca, 50hz a 60hz - saída 9v, 1,5a). 

Unidades 9  R$ 778,20  

36.  1 

Banco mocho preto. Material: pu, espuma, 
placa de madeira e base de nylon. 
Dimensões aproximadas: 38cmx38cmx45-
56cm (ajuste de 11cm). 

Unidades 9  R$ 200,57  

37.  1 Bateria 9 v alcalina 50g. Unidades 50  R$ 15,42  
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38.  1 Bateria para glicosímetro número 15 3w Unidades 80  R$ 2,14  

39.  1 

Bicicleta ergométrica horizontal, semi 
profissional, magnética. Confeccionada em 
aço reforçado e abs. Pintura eletrostática 
nas cores preto e cinza. 

Unidades 2  R$ 4.932,92  

40.  1 Bissulfito de sódio. 1kg Quilogramas 25  R$ 30,04  

41.  1 Bolsa coletora de urina para leito Unidades 150  R$ 6,30  

42.  1 Bota de unna 10,2cm x 9,14cm Unidades 300  R$ 58,73  

43.  1 Broca diamantada a/r n° 1032 Unidades 60  R$ 11,85  

44.  1 
Broca esferica de baixa rotação de aço e 
haste longa (28 mm) n°2 

Unidades 20  R$ 12,57  

45.  1 
Broca esferica de baixa rotação de aço e 
haste longa (28 mm) n°4 

Unidades 20  R$ 12,57  

46.  1 
Broca esferica de baixa rotação de aço e 
haste longa (28 mm) n°6 

Unidades 20  R$ 12,57  

47.  1 
Broca esferica de baixa rotação de aço e 
haste longa (28 mm) n°8 

Unidades 20  R$ 12,57  

48.  1 
Broca esferica para contra ângulo de aço n 
°06 

Unidades 60  R$ 15,04  

49.  1 
Broca esferica para contra ângulo de aço 
n° 04 

Unidades 60  R$ 14,06  

50.  1 
Broqueiro autoclavavel 75 furos p/ alta e 
baixa rotação autoclavavel 

Unidades 20  R$ 71,02  

51.  1 

Cabo de eletroestimulação, com 1,5m. 
Compatível com aparelhos neurodyn ii, 
neurodyn iii, compact e aussie sport. 
Pontas pino banana. 02 canais, 04 fios. 
Cor: laranja e preto. 

Unidades 20  R$ 45,68  

52.  1 

Cabo eletroterapia tens/fens, universal - p2 
mono, com 1,5m. Cabo universal com 
pontas pino banana e conector plug 2. 
Possui 2 vias - mono. 

Unidades 20  R$ 26,18  

53.  1 

Cadeira para laboratório, com braçadeiras 
laterais. Densidade da espuma d-26. Peso 
máximo para uso de 110kg. Dimensões 
aproximadas (cxlxa): 62cm x 52cm x 
98cm. Peso aproximado de 10kg. 

Unidades 5  R$ 388,32  

54.  1 
Caixa para material perfurocortante 13 
litros, capacidade útil 10,5 litros material 
papelão 

Unidades 350  R$ 13,42  

55.  1 
Caixa térmica 15 litros, com termômetro 
digital azul 

Unidades 15  R$ 392,38  

56.  1 
Caixa térmica 45,4 litros, com termômetro 
digital azul 

Unidades 10  R$ 657,02  

57.  1 Câmara conservadora de vacinas Unidades 3  R$ 11.618,50  

58.  1 
Campo cirúrgico de mesa simples, em 
brim, medindo 1,20 x 1,00 

Unidades 200  R$ 38,19  

59.  1 
Campo cirúrgico duplo, em brim, medindo 
0,45 x 0,45 

Unidades 200  R$ 25,06  

60.  1 
Campo cirúrgico fenestrado simples, em 
brim, medindo 0,90 x 0,90 

Unidades 200  R$ 51,55  
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61.  1 
Campo cirúrgico simples, em brim, 
medindo 0,60 x 0,60 

Unidades 200  R$ 35,94  

62.  1 
Campo cirúrgico simples, em brim, 
medindo 0,90 x 0,90 

Unidades 200  R$ 32,64  

63.  1 
Campo operatório 45 cm x 50 cm. Pacote 
com 50 

Pacotes 2  R$ 73,96  

64.  1 Caneleira com peso - 1kg. Par. Pares 10  R$ 34,30  

65.  1 Caneleira com peso - 2kg. Par. Pares 10  R$ 42,68  

66.  1 Caneleira com peso - 3kg. Par. Pares 10  R$ 47,05  

67.  1 

Caneta de alta rotação descrição: 
*esterilizável até 135ºc.  * spray triplo. * 
rolamento de cerâmica. * acoplamento 
borden. * sistema de troca broca: press-
button (pb). * baixo nível de ruído e 
vibração. * torque: 0,13 ncm. * rotação 
máxima: 380.000 rpm. 

Unidades 10  R$ 836,50  

68.  1 

Caneta de baixa rotação: descrição: 
*esterilizável até 135ºc.. * spray triplo. * 
rolamento de cerâmica. * acoplamento 
borden. * sistema de troca broca: press-
button (pb). * baixo nível de ruído e 
vibração. 

Unidades 10  R$ 790,88  

69.  1 
Cânula de traqueostomia n°1, metálica, 
média, possuindo registro na ANVISA. 

Unidades 3  R$ 60,71  

70.  1 
Cânula de traqueostomia n°2, metálica, 
média, possuindo registro na ANVISA. 

Unidades 2  R$ 65,24  

71.  1 
Cânula de traqueostomia n°3, metálica, 
média, possuindo registro na ANVISA. 

Unidades 2  R$ 70,28  

72.  1 
Cânula de traqueostomia n°4, metálica, 
média, possuindo registro na ANVISA. 

Unidades 2  R$ 70,28  

73.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº0, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

74.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº1, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

75.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº2, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

76.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº3, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

77.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº4, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

78.  1 
Cânula orofaríngea tipo guedel, tamanho 
nº5, em poliuretano flexível. 

Unidades 5  R$ 9,32  

79.  1 
Capa para colchão solteiro hospitalar, 
impermeável, antiácaro, confeccionado em 
courvin azul, com zíper. 

Unidades 20  R$ 57,04  

80.  1 

Carro de curativo com balde e bacia. Cor 
branco. Armação tubular, com tampo e 
prateleira em chapa de aço esmaltada de 
75cm x 45cm. Possui varandas e suporte 
para baldes e bacias. 04 pés com rodízios 
de 3 polegadas. 

Unidades 7  R$ 840,30  

81.  1 Carro de transferência, padiola com Unidades 10  R$ 1.150,00  
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grades. Em pintura epóxi. Leito removível 
e cabeceira reclinável. Pés com rodízios 
de 5" e freio na diagonal. Acompanha par 
de grades em pintura epóxi. Dimensões 
aproximadas (cxlxa): 1,80m x 0,50m x 
0,86m. 

82.  1 Cateter intravenoso n° 14. Unidades 500  R$ 1,10  

83.  1 Cateter intravenoso n° 16. Unidades 500  R$ 1,10  

84.  1 Cateter intravenoso n° 18. Unidades 500  R$ 1,52  

85.  1 Cateter intravenoso n° 20. Unidades 500  R$ 1,53  

86.  1 Cateter intravenoso n° 22. Unidades 500  R$ 1,55  

87.  1 Cateter intravenoso n° 24. Unidades 500  R$ 1,71  

88.  1 Cesto para lixo, 100 litros Unidades 30  R$ 208,95  

89.  1 Cesto para lixo, 25 litros Unidades 50  R$ 59,51  

90.  1 Cesto para lixo, 50 litros Unidades 50  R$ 72,23  

91.  1 Cimento de fosfato de zinco (pó e liquido) Unidades 15  R$ 41,09  

92.  1 
Cimento de iônomero de vidro para 
restauração cor a1 kit po 5g+2,5 ml de 
liquido + colher dosadora 

Kits 20  R$ 182,77  

93.  1 
Cimento de iônomero de vidro para 
restauração cor a2 kit po 5g+2,5 ml de 
liquido + colher dosadora 

Kits 20  R$ 182,77  

94.  1 
Cimento de iônomero de vidro para 
restauração cor a3 kit po 5g+2,5 ml de 
liquido + colher dosadora 

Kits 20  R$ 182,77  

95.  1 
Cimento provisório (tipo pulposan) 38g de 
pó + 15ml de liquido 

Kits 30  R$ 106,77  

96.  1 
Clorexidina degermante 2%, frasco de 1 
litro, indicada com antisséptico tópico. 

Unidades 200  R$ 23,34  

97.  1 
Clorexidina degermante 4%, frasco de 1 
litro, indicada com antisséptico tópico. 

Unidades 200  R$ 29,35  

98.  1 
Compressa cirúrgica 25 x 23 cm. Pacote 
com 50 unidades. 

Pacotes 10  R$ 50,21  

99.  1 
Compressa de gaze 09 fios 7,5x7,5, 
pacote c/ 10 un. 

Pacotes 600  R$ 1,14  

100.  1 
Compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5 pacote 
c/ 500 unid 

Unidades 200  R$ 14,56  

101.  1 
Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5x7,5 
pacote c/ 10 unid. 

Pacotes 20.000  R$ 1,16  

102.  1 
Conjunto com 3 esticadores de mãos e 
dedos, tipo digiflex, sendo leve, médio e 
forte. 

Kits 5  R$ 127,53  

103.  1 Creme dental tubo 50g Unidades 10.000  R$ 1,88  

104.  1 
Curativo espuma com prata não adesivo 
10x10cm 

Unidades 300  R$ 52,43  

105.  1 
Curativo espuma com prata não adesivo 
15x15cm 

Unidades 300  R$ 93,00  

106.  1 Cureta de lucas de aço autoclavável n°85 Unidades 25  R$ 23,52  

107.  1 Desfibrilador externo automático. Unidades 2  R$ 9.680,45  



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“Um Governo Simples e Para Todos” 

Adm. 2017-2020 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 
www.carandai.mg.gov.br Página 29 
 

Especificações: acessórios 01 eletrodo: 
bateria mínimo de 200 choques: possui 
tela de ecg. Garantia 

108.  1 

Detergente enzimático, frasco de 1 litro, 
indicado para limpeza de instrumentos 
médico hospitalares, odontológicos e 
laboratórios 

Unidades 24  R$ 49,26  

109.  1 
Dispenser de copos descartáveis 200ml, 
em inox 

Unidades 30  R$ 27,72  

110.  1 

Dispenser de papel toalha constituído de 
plástico com alta resistência de impacto. 
Processo de prodição por injeção 
termoplástica . Sistema de fechamento 
exclusivo que dispensa chave. Compatível 
com papel toalha de 220x210mm. 
Dimensões: 270x290x160mm. 

Unidades 100  R$ 24,28  

111.  1 

Divã clínico (mesa de exame) adulto, 
pintada, com leito estofado e cabeceira 
reclinável. Medidas aproximadas: 1,85 x 
0,70 x 0,80. 

Unidades 18  R$ 489,27  

112.  1 

Eletrocardiógrafo ecg 12 canais. Marca: 
bionet. Obs.: equipamento deverá ser da 
marca bionet, pois o sistema de emissão 
de laudos ecg da ufmg, o qual o município 
é cadastrado, só é compatível esta marca. 

Unidades 3  R$ 6.989,78  

113.  1 Enema de glicerina 12% frasco 500 ml Unidades 300  R$ 6,75  

114.  1 Equipo macrogotas Unidades 1.000  R$ 1,19  

115.  1 Equipo microgotas Unidades 30  R$ 1,50  

116.  1 Equipo p/ nutrição enteral estéril. Unidades 3.000  R$ 2,65  

117.  1 
Equipo para nutrição enteral com filtro de 
ar. Produto estéril, atóxico e apirogênico. 

Unidades 1.000  R$ 1,99  

118.  1 

Escada 2 degraus em aço. Estrutura 
construída em tubos pintados 7/8". Dois 
degraus em chapa com piso 
antiderrapante. Pés com ponteiras de 
borracha. Tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura eletrostática à pó. 

Unidades 20  R$ 108,05  

119.  1 Escova dental macia infantil (com protetor) Unidades 10.000  R$ 2,78  

120.  1 Esparadrapo impermeável 10mmx4,5m Unidades 400  R$ 3,01  

121.  1 
Estetoscópio adulto. Composição tubo 
moldado e pvc de peça única, certificação 
ANVISA. 

Unidades 25  R$ 21,04  

122.  1 
Estetoscópio infantil. Composição tubo 
moldado e pvc de peça única, certificação 
ANVISA. 

Unidades 25  R$ 18,03  

123.  1 
Eugenol embalagem 20ml ultilizado em 
operaçoes dentarias 

Unidades 30  R$ 30,87  

124.  1 

Fio de sutura cirúrgica cromado 1.0. 
Estéril, absorvível e composta de tecido 
conjuntivo de origem animal, com serosa 
bovina selecionada, cortada em fitas 

Caixas 50  R$ 142,82  
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uniformes, tratada de forma mecânica, 
física e química, resultando em fios de 
coloração marrom. 

125.  1 Fio dental pequeno 25m Unidades 10.000  R$ 2,36  

126.  1 
Fita indicadora para auto clave 
19mmx30m 

Unidades 300  R$ 3,43  

127.  1 
Fita microporosa de 50mm. Fita de não 
tecido, adesivo hipoalergênico. Rolo com 
10 metros. 

Rolos 1.500  R$ 6,23  

128.  1 
Fita microporosa fita de não tecido, 
adesivo hipoalergenico e tubo plastico 
50mmx10m 

Unidades 315  R$ 5,26  

129.  1 
Fita para eletrocardiógrafo ecg-110-vdf 
48mmx30m 

Rolos 50  R$ 3,69  

130.  1 Fórceps 150 Unidades 12  R$ 96,56  

131.  1 Fórceps 151 Unidades 12  R$ 98,13  

132.  1 Forceps 17 Unidades 12  R$ 100,48  

133.  1 Forceps 18l Unidades 12  R$ 101,10  

134.  1 Forceps 18r Unidades 12  R$ 101,10  

135.  1 Fórceps infantil Unidades 12  R$ 99,39  

136.  1 Formocresol embalagem 10ml Unidades 25  R$ 9,34  

137.  1 
Formol líquido 37% para conservação de 
materiais recolhidos para análise 1 Litro 

Unidades 5  R$ 21,12  

138.  1 

Frasco coletor para biopsias.  Tampa 
branca com rosqueamento fácil e firme. 
Capacidade de 30ml. Material 
polipropileno.  Pacote com 100 unidades 

Pacotes 100  R$ 44,52  

139.  1 Frasco p/ nutrição enteral frasco 300 ml Frascos 500  R$ 1,35  

140.  1 
Gel para fisioterapia ecg ultrasom galão 
5litros 

Galões 15  R$ 27,37  

141.  1 Halter emborrachado 1/2kg. Unidades 20  R$ 7,14  

142.  1 Halter emborrachado 1kg. Unidades 20  R$ 8,41  

143.  1 Halter emborrachado 2kg. Unidades 20  R$ 19,38  

144.  1 Halter emborrachado 4kg. Unidades 20  R$ 39,87  

145.  1 

Fio de sutura cirúrgica cromado 2.0. 
Estéril, absorvível e composta de tecido 
conjuntivo de origem animal, com serosa 
bovina selecionada, cortada em fitas 
uniformes, tratada de forma mecânica, 
física e química, resultando em fios de 
coloração marrom. 

Caixas 50  R$ 132,23  

146.  1 

Kit de limpeza profissional. Kit composto 
por: carro funcional balde 30 litros - 02 
águas; cabo telescópio de 1,40m; haste 
americana refil loop com cinta 320g; placa 
sinalizadora de piso molhado; pá tamanho 
p; e conjunto mop pó 60cm. 

Unidades 5  R$ 1.105,48  

147.  1 
Kit oxigênio portátil com carrinho (sem 
carga). 

Unidades 3  R$ 915,69  
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148.  1 

Kit papanicolau tamanho g, kit completo 
para a realização do exame, contendo: 1 
espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 
lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 
par de luvas e 1 espéculo tamanho g 

Unidades 300  R$ 2,51  

149.  1 

Kit papanicolau tamanho m, kit completo 
para a realização do exame, contendo: 1 
espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 
lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 
par de luvas e 1 espéculo tamanho m 

Unidades 3.000  R$ 2,38  

150.  1 

Kit papanicolau tamanho p, kit completo 
para a realização do exame, contendo: 1 
espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 
lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 
par de luvas e 1 espéculo tamanho p 

Unidades 500  R$ 2,24  

151.  1 

Kit para gastrostomia mic-key low profile 
16 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a 
nível da pele; material: silicone grau 
médico com fita radiopaca ao longo do seu 
comprimento. Balão de silicone para 
fixação interna, 

Unidades 2  R$ 2.365,93  

152.  1 

Kit para gastrostomia mic-key low profile 
18 fr x 1,5 cm button para gastrostomia a 
nível da pele; material: silicone grau 
médico com fita radiopaca ao longo do seu 
comprimento. Balão de silicone para 
fixação interna 

Unidades 2  R$ 2.892,86  

153.  1 
Lacre com número para controle de 
abertura de caixa de primeiros socorros. 
Lacre plástico numerado. 

Unidades 200  R$ 0,22  

154.  1 
Lâmina de bisturi aço carbono número 11 
caixa com 100 unidades 

Caixas 30  R$ 43,60  

155.  1 
Lâmina de bisturi aço carbono número 15 
caixa com 100 unidades 

Caixas 30  R$ 30,61  

156.  1 
Lâmina de bisturi aço carbono número 23 
caixas com 100 unidades 

Caixas 30  R$ 33,72  

157.  1 
Lâmpada de infravermelho para 
fisioterapia 150w 

Unidades 5  R$ 114,99  

158.  1 Lanceta para lancetador caixa c/ 100 unid. Caixas 1.000  R$ 6,76  

159.  1 

Laringoscópio adulto. Kit com 03 lâminas 
curvas especificações cabo: em aço inox à 
prova de ferrugem; cabo em aço inox 
recartilhado para maior ergonomia e 
segurança; abertura na base do cabo, fácil 
conversão para bateria recarregável; 

Kits 8  R$ 387,19  

160.  1 

Laringoscópio infantil. Kit com 03 lâminas 
curvas especificações cabo: em aço inox à 
prova de ferrugem; cabo em aço inox 
recartilhado para maior ergonomia e 
segurança; abertura na base do cabo, fácil 
conversão para bateria recarregável; 

Kits 8  R$ 382,81  

161.  1 
Lençol em tnt com elástico. Desenvolvido 
para a proteção de camas, colchões e 

Pacotes 1.000  R$ 10,50  
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macas, para os profissionais da área de 
saúde. Combina conforto, maleabilidade e 
alta resistência a rasgo e tração. Não 
estéril; fabricado em não tecido 100% 
polipropileno; 

162.  1 Liquido dakin 1000ml Frascos 30  R$ 13,69  

163.  1 
Liquido esfregador para esfregaço cervico 
vaginal, frasco spray de 100ml, utilizado 
para coleta de cipatológico. 

Frascos 100  R$ 8,15  

164.  1 

Luva cirúrgica estéril tamanho 7,0. 
Desenvolvida para o uso em cirurgia. 
Essas luvas têm como finalidade de uso, 
promover a proteção do profissional da 
saúde em geral (médicos, dentistas, 
enfermeiros, auxiliares, etc.), 

Caixas 10  R$ 80,62  

165.  1 

Luva cirúrgica estéril tamanho 7,5. 
Desenvolvida para o uso em cirurgia. 
Essas luvas têm como finalidade de uso, 
promover a proteção do profissional da 
saúde em geral (médicos, dentistas, 
enfermeiros, auxiliares, etc.) 

Caixas 10  R$ 87,50  

166.  1 

Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0. 
Desenvolvida para o uso em cirurgia. 
Essas luvas têm como finalidade de uso, 
promover a proteção do profissional da 
saúde em geral (médicos, dentistas, 
enfermeiros, auxiliares, etc.) 

Caixas 100  R$ 80,00  

167.  1 

Luva cirúrgica estéril tamanho 8,5. 
Desenvolvida para o uso em cirurgia. 
Essas luvas têm como finalidade de uso, 
promover a proteção do profissional da 
saúde em geral (médicos, dentistas, 
enfermeiros, auxiliares, etc.) 

Caixas 5  R$ 80,00  

168.  1 

Luva de procedimento não cirúrgico 
tamanho g. Não estéril; fabricada em 
látex:natural; ambidestra; aprovada pelo 
ministério do trabalho; lubrificada com pó 
bio- absorvível; descartável e de uso 
único. Super-resistente. Com registro na 
ANVISA. 

Caixas 500  R$ 13,43  

169.  1 

Luva de procedimento não cirúrgico 
tamanho m. Não estéril; fabricada em 
látex:natural; ambidestra; aprovada pelo 
ministério do trabalho; lubrificada com pó 
bio- absorvível; descartável e de uso 
único. Super-resistente. 

Caixas 1.000  R$ 13,94  

170.  1 

Luva de procedimento não cirúrgico 
tamanho p. Não estéril; fabricada em 
látex:natural; ambidestra; aprovada pelo 
ministério do trabalho; lubrificada com pó 
bio- absorvível; descartável e de uso 
único. Super-resistente. 

Caixas 500  R$ 14,82  

171.  1 Macromodelo odontológico arcada Unidades 4  R$ 273,66  
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dentária completa 

172.  1 

Máquina de gelo: faz aproximadamente 2 
kg de gelo cristal por hora. Capacidade 
para armazenar aproximadamente até 13 
kg de gelo, possui voltagem de 220 volts e 
potência de 380 watts, possui painel 
eletrônico, manual, pá de gelo, cesto de 
gelo. 

Unidades 2  R$ 8.606,67  

173.  1 

Mascara descartável simples, 
confeccionada em tnt- tecido não-tecido 
100% de polipropileno do tipo agulhado 
com 40 gr/m2. Caixa c/ 100 un. 

Caixas 200  R$ 11,46  

174.  1 
Mascaras descartaveis caixa com 50 
branca com elastico para uso 
médico/odontológico 

Caixas 500  R$ 15,54  

175.  1 

Mesa auxiliar inox. Mesa com tampo e 
prateleira em aço inoxidável. Estrutura 
tubular de 1" x 1,25mm. Acabamento com 
bordas laterais viradas para baixo e para 
dentro, resistente e sem aresta, com 
acabamento polido. 

Unidades 10  R$ 467,50  

176.  1 

Mesa de mayo. Estrutura confeccionada 
em armação tubular de aço inoxidável. 
Altura regulável por rosetas. 04 rodízios 
giratórios de 2". Acompanha bandeja em 
aço inoxidável de aproximadamente 49cm 
x 33cm x 1,5cm. 

Unidades 9  R$ 468,82  

177.  1 
Mesa ginecológica. Em mdf, revestimento 
em courvin e espuma d-28. 

Unidades 5  R$ 1.493,33  

178.  1 

Micromotor odontológico de baixa rotação. 
Descrição: sentido de rotação ajustável. 
Spray interno. Pressão de entrada 2,2 bar/ 
32 libras/pol 5.000 a 20.000rpm. 
Esterilizável por mais de 1.000 ciclos em 
autoclave. Baixo nível de ruído. 

Unidades 10  R$ 1.095,70  

179.  1 

Óleo age, composto por óleos de 
composto vegetal, ricos em ages que 
favorecem processo de cicatrização, 
desbridamento e alívio da dor, embalagem 
de 200 ml 

Unidades 700  R$ 28,00  

180.  1 Otosporim embalagem 10ml Frascos 15  R$ 18,89  

181.  1 Óxido de zinco embalagem com 50g Frascos 10  R$ 10,92  

182.  1 
Oxímetro de pulso, tipo portátil (de mão), 
curva plestimográfica, 01 sensor de sp02, 

Unidades 50  R$ 99,00  

183.  1 
Papel crepado tamanho 30x30cm caixa 
com 500 unidades 

Caixas 200  R$ 78,26  

184.  1 

Papel térmico para ecg. 216mm x 30m. 
Aceita registro por cabeça térmica, sem 
contato com o papel. Indicado para uso 
nos eletrocardiógrafos cardiocare 2000 e 
cardiotouch 3000 da bionet. 

Rolos 80  R$ 26,85  

185.  1 Parafina granulada para fisioterapia. Quilogramas 20  R$ 49,50  
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186.  1 
Paramonoclorofenol canforado frasco com 
20ml 

Frascos 25  R$ 16,99  

187.  1 Pedra pomes embalagem com 100g Frascos 15  R$ 14,82  

188.  1 
Pedras de afiar curetas embalagem com 1 
unidade 

Unidades 10  R$ 52,49  

189.  1 
Pera pra ecg em látex, jogo com 6 
unidades 

Jogos 20  R$ 20,01  

190.  1 Pinça adson brown Unidades 10  R$ 24,61  

191.  1 Pinça de cherrom de plástico Unidades 1.500  R$ 1,43  

192.  1 Pinça dente de rato (pequena) Unidades 10  R$ 20,80  

193.  1 Pinça goiva Unidades 10  R$ 110,10  

194.  1 Pomada hidrogel com alginato 85g Unidades 400  R$ 50,38  

195.  1 Pomada hidrogel sem alginato 30g Unidades 1.000  R$ 46,50  

196.  1 Porta agulha aço inox autoclavavel 17cm Unidades 12  R$ 57,90  

197.  1 Porta agulha aço inox autoclavavel mayo Unidades 25  R$ 42,72  

198.  1 
Porta algodão limpo e servido de aço 
autoclavável 

Unidades 10  R$ 69,03  

199.  1 
Preservativo feminino, em borracha nítrica, 
antialérgico, inodoro e atóxico 

Unidades 5.000  R$ 11,01  

200.  1 
Protetor solar fps 60 proteções uva e uvb 
frasco 120 ml 

Unidades 320  R$ 9,78  

201.  1 

Resina foto cor a1-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 30  R$ 55,20  

202.  1 

Resina foto cor a2-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 30  R$ 57,36  

203.  1 

Resina foto cor a3,5-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 20  R$ 55,73  

204.  1 

Resina foto cor a3-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 20  R$ 55,69  

205.  1 

Resina foto cor a4-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 

Unidades 10  R$ 54,94  
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2 mm. 

206.  1 

Resina foto cor b1-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 15  R$ 55,42  

207.  1 

Resina foto cor b2-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 15  R$ 55,20  

208.  1 

Resina foto cor b3-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 10  R$ 54,90  

209.  1 

Resina foto cor c2-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 10  R$ 54,90  

210.  1 

Resina foto cor c3-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 10  R$ 55,94  

211.  1 

Resina foto cor oa3,5-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 15  R$ 54,91  

212.  1 

Resina foto cor oa3-4g descrição: * 
composição: à base de bis-gma, composta 
por vidro de bário alumínio fluoretado e 
partículas pré-polimerizadas. * 
consistência: composta. * preenchimento: 
2 mm. 

Unidades 10  R$ 54,91  

213.  1 Rolo de papel manilha natural 60cm 8kg Rolos 50  R$ 83,47  

214.  1 Saca brocas autoclavavel Unidades 10  R$ 34,19  

215.  1 

Scalp dispositivo de infusão intravenosa. 
N° 19. Possui conector universal tipo luer 
lock. Suporte com aletas, em polietileno, 
que permite empunhadura segura. Asas 
de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre. 

Unidades 3.000  R$ 0,22  

216.  1 Scalp dispositivo de infusão intravenosa. Unidades 3.000  R$ 0,34  
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N° 21. Possui conector universal tipo luer 
lock. Suporte com aletas, em polietileno, 
que permite empunhadura segura. Asas 
de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre. 

217.  1 

Scalp dispositivo de infusão intravenosa. 
N° 23. Possui conector universal tipo luer 
lock. Suporte com aletas, em polietileno, 
que permite empunhadura segura. Asas 
de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre. 

Unidades 3.000  R$ 0,28  

218.  1 

Scalp dispositivo de infusão intravenosa. 
N° 25. Possui conector universal tipo luer 
lock. Suporte com aletas, em polietileno, 
que permite empunhadura segura. Asas 
de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre. 

Unidades 3.000  R$ 0,38  

219.  1 

Scalp dispositivo de infusão intravenosa. 
N° 27. Possui conector universal tipo luer 
lock. Suporte com aletas, em polietileno, 
que permite empunhadura segura. Asas 
de sustentação, codificada por cores, que 
diferenciam o calibre. 

Unidades 3.000  R$ 0,29  

220.  1 
Seringa descartável hipodérmica estéril de 
10ml c/ agulha 25x7 

Unidades 2.500  R$ 0,48  

221.  1 
Seringa descartável hipodérmica estéril de 
1ml c/ agulha. 

Unidades 2.000  R$ 0,48  

222.  1 
Seringa descartável hipodérmica estéril de 
20ml sem agulha 

Unidades 2.000  R$ 0,61  

223.  1 
Seringa descartável hipodérmica estéril de 
3ml sem agulha 

Unidades 1.000  R$ 0,22  

224.  1 
Seringa descartável hipodérmica estéril de 
5ml sem agulha 

Unidades 1.000  R$ 0,37  

225.  1 

Sobre luva plástica descartável.  Pacote 
com 100 unidades. Luva simples para 
proteção durante procedimentos onde não 
há muitos riscos de infecção. 

Pacotes 20  R$ 9,72  

226.  1 Solução de lugol 2% embalagem 1 litro Unidades 24  R$ 67,14  

227.  1 
Solução fisiológica 0,9% para limpeza 
externa 250 ml 

Unidades 2.500  R$ 4,94  

228.  1 Sonda de aspiração traqueal n°08 Unidades 200  R$ 0,80  

229.  1 Sonda de aspiração traqueal n°10 Unidades 200  R$ 0,65  

230.  1 Sonda de aspiração traqueal n°12 Unidades 200  R$ 0,66  

231.  1 Sonda de aspiração traqueal n°14 Unidades 200  R$ 0,78  

232.  1 Sonda de aspiração traqueal n°16 Unidades 200  R$ 0,84  

233.  1 Sonda de aspiração traqueal n°18 Unidades 200  R$ 0,92  

234.  1 

Sonda de gastrostomia é utilizada para a 
administração de alimentação enteral, 
água e outras substâncias definidas pelo 
médico. Nº 16 

Unidades 5  R$ 250,00  
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235.  1 
Sonda de gastrostomia, de implantação 
via endoscópica, tipo botton, n° 18 

Unidades 3  R$ 292,95  

236.  1 

Sonda de uretral de alívio número 10. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 5.000  R$ 0,61  

237.  1 

Sonda de uretral de alívio número 12. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 3.000  R$ 0,65  

238.  1 

Sonda de uretral de alívio número 14. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 1.000  R$ 0,69  

239.  1 

Sonda de uretral de alívio número 4. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 1.000  R$ 0,64  

240.  1 

Sonda de uretral de alívio número 6. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 1.000  R$ 0,77  

241.  1 

Sonda de uretral de alívio número 8. 
Confeccionada em pvc. Transparente. 
Flexível. Atóxico. Esterilizado pelo 
processo de óxido de etileno. Com 
silicone. Descartável 

Unidades 1.000  R$ 0,68  

242.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, demarcado de 2 em 2 cm com 
paredes finas e lisas possibilitando a 
passagem de sondas aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

243.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,35  

244.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

245.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 

Unidades 5  R$ 8,50  
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possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

246.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

247.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

248.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 9,00  

249.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

250.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,90  

251.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,00  

252.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,42  

253.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,90  

254.  1 
Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 

Unidades 5  R$ 9,50  
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em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

255.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco, demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 9,00  

256.  1 

Sonda endotraqueal descartável em pvc 
atóxico, tubo com curvatura anatômica, 
translúcido, radiopaco. Demarcado de 2 
em 2 cm com paredes finas e lisas 
possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas 

Unidades 5  R$ 8,50  

257.  1 Sonda foley 2 vias 16 bl 30 cc Unidades 24  R$ 3,17  

258.  1 Sonda foley 2 vias 18 bl 30 cc Unidades 120  R$ 3,17  

259.  1 
Sonda foley 2 vias, feito em látex 
siliconizado, n° 16 

Unidades 150  R$ 5,94  

260.  1 
Sonda foley 2 vias, feito em látex 
siliconizado, n°14 

Unidades 150  R$ 5,86  

261.  1 
Sonda foley 2 vias, feito em latex 
siliconizado, n°18 

Unidades 500  R$ 5,60  

262.  1 
Sonda foley 2 vias, feito em latex 
siliconizado, n°20 

Unidades 150  R$ 4,81  

263.  1 Sonda intravesical de alivio n°10 Unidades 150  R$ 2,54  

264.  1 Sonda nasogástrica longa n 18 pvc Unidades 1.000  R$ 2,50  

265.  1 

Sonda para gastrostomia percutânea 
alimentação enteral com balão adulto. 
100% silicone, anel de fixação, marcação 
a cada centímetro, linha radiopaca. N°20, 
6,7mm. Registro na ANVISA 

Unidades 3  R$ 262,98  

266.  1 
Soro fisiológico 0,9% hospitalar injetável 
250 ml 

Frascos 1.100  R$ 4,95  

267.  1 Soro fisiológico 9% 500 ml - bolsa Unidades 500  R$ 6,29  

268.  1 Soro glicofisiologico 500 ml- bolsa Unidades 50  R$ 5,02  

269.  1 Soro ringer lactato 500ml- bolsa Unidades 50  R$ 6,83  

270.  1 Sugador cirurgico de metal Unidades 30  R$ 32,94  

271.  1 
Sugador endodontico de metal 
autoclavável 

Unidades 30  R$ 35,65  

272.  1 

Suporte de metal para coletor de material 
perfuro cortante. 13 litros. Produto livre de 
manutenção. Acompanha dois parafusos 
de duas buchas. Dimensões: frente: 
13,9cm (mínimo) altura: 20,5cm (mínimo) 
profundidade: 12,2cm (mínimo) 

Unidades 30  R$ 24,62  

273.  1 

Termometro digital, máxima e mínima 
faixa de medição: 20°c a 50°c c/ 
alimentação 1 pilha aaa/comprimento do 
cabo do sensor 1,70m aproximadamente 

Unidades 30  R$ 76,82  
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274.  1 Tesoura para sutura de ponta curva Unidades 30  R$ 37,38  

275.  1 
Tira de lixa de aço de 6mm embalagem 
com 12und 

Pacotes 30  R$ 16,09  

276.  1 

Torneira 3 vias – descartável.  Projetada 
para suportar altas pressões de infusão. 
Resistente à fármacos e antissépticos. 
Caixa com 50 unidades 

Unidades 150  R$ 1,61  

277.  1 

Touca sanfonada tnt descartável simples 
com elástico duplo, fabricada em 100% 
polipropileno. Atóxico. Embalagem c/ 100 
unidades. Características: toucas 
descartáveis produzidas em não tecido 
(tnt) hidrofóbico. 

Pacotes 12  R$ 9,12  

278.  1 
Travesseiro de espuma, revestido em 
courvin azul. Medidas 40cm x 60cm. 

Unidades 20  R$ 42,24  

279.  1 
Válvula reguladora para cilindro com 
fluxômetro para oxigênio. 

Unidades 30  R$ 192,34  

280.  1 

Vaselina líquida, embalagem de 01 litro.  
Produto indicado como emoliente para a 
pele, remoção de crostas e pomadas, 
pastas e outros produtos previamente 
utilizados na pele (limpeza da pele) 

Unidades 24  R$ 18,14  

281.  1 
Verniz forrador cavitario embalagem com 
15 ml 

Unidades 40  R$ 17,78  

282.  1 Sonda nasógástrica número 10 Unidades 500  R$ 0,69  

283.  1 Sonda nasógástrica número 12 Unidades 500  R$ 0,69  

284.  1 Sonda nasógástrica número 14 Unidades 500  R$ 0,70  

285.  1 Sonda nasógástrica número 16 Unidades 500  R$ 0,72  

286.  1 Cateter tipo óculos Unidades 300  R$ 1,35  

287.  1 Cabo de espelho autolavável Unidades 200  R$ 4,99  

288.  1 Lâmina de bisturi nº 12 caixa com 100 Caixas 100  R$ 47,75  

289.  1 Matriz de aço 7mm Unidades 200  R$ 2,60  

290.  1 Porta matriz de aço autoclavavel Unidades 200  R$ 26,65  

291.  1 
Agente de união fotopolimerizável (adesivo 
de resina odontológica) 

Unidades 100  R$ 33,04  

292.  1 

Aspirador de secreção a vácuo, portátil 
para uso pré-hospitalar, utilizado para 
aspiração de líquidos, sangue e vômitos e 
outras secreções corpóreas. Elétrico, 
composto de um corpo único, resistente a 
água, trepidação e choque; peso máximo 
de 2,3 kg; 

Unidades 10  R$ 410,00  

293.  1 

Otoscópio com 5 espéculos com 
transmissão de luz direta; lâmpada vácuo, 
halogêna ou led, material da cabeça metal; 
material do cabo metal; acabamento do 
cabo recartilhado; tensão 2.5v; 
alimentação pilhas tipo c; 

Unidades 20  R$ 381,69  

294.  1 Ácido peracético 0,2% - 1 litro Unidades 400  R$ 49,39  
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295.  1 Sonda foley 2 vias, nº 12 Unidades 50  R$ 3,95  

296.  1 
Agulha hipodérmica descartável 25 x 6,0. 
Caixa com 100 unidades 

Caixas 50  R$ 10,65  

297.  1 
Cabo de bisturi nº 3 (lam 10 a 17) produto 
confeccionado em aço inoxidável. 
Tamanho: 13cm. 

Unidades 25  R$ 12,25  

298.  1 
Cabo de bisturi nº 4 (lam 18 a 36) produto 
confeccionado em aço inoxidável. 
Tamanho: 13,5cm. 

Unidades 25  R$ 12,59  

299.  1 

Extensor 20cm fr adulto. Descrição 
extensão de linha de infusão, conecta o 
equipo ao dispositivo de acesso venoso. 
Estéril. Tubo extensor em pvc cristal. 12 fr 
- adulto 

Unidades 500  R$ 2,98  

300.  1 

Camisola hospitalar, aberta atrás, com três 
tiras para amarrar, modelo gola redondas, 
manga japonesa. Tecidos: tecido misto, 
cretone/linhol, sarja unioffice. Tamanhos: 
p/m/g/gg/exg. Os tamanhos serão 
informados na ordem de fornecimento. 
Cor: azul claro 

Unidades 100  R$ 30,28  

301.  1 

Kit para sutura geral composto por (porta 
agulha mayo hegar 14cm, pinça dissecção 
anatômica 14cm, pinça kelly abc reta 
14cm, tesoura mayo stille 15cm reta, cabo 
de bisturi nº 3 (lam. 10 a 17), estojo liso 
20x10x03cm em aço inoxidável. 

Kit 10  R$ 223,00  

302.  1 Malha tubular 20 cm x 15m 100% algodão Rolos 200  R$ 17,81  

303.  1 
Indicador teste biológico para autoclaves. 
Caixa c/ 10. 

Caixas 20  R$ 39,74  

304.  1 

Kit para gastrostomia mic-key low profile 
20 fr x 1,0 cm button para gastrostomia a 
nível da pele; material: silicone grau 
médico com fita radiopaca ao longo do seu 
comprimento. Balão de silicone para 
fixação interna, válvula para enchimento 
de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema 
de trava para conexão de sondas 
extensoras para alimentação. Possui linha 
radiopaca para verificar sua posição, 
extremidade não traumatizante. Balão 
insufla simetricamente - 3 a 5 ml de água. 
O dispositivo é delicado, mais curto, mais 
discreto, mais confortável, mais cômodo. A 
sonda não apresenta riscos de migração 
intestinal, portanto, otimiza o 
aproveitamento da dieta. Kit completo 
contém: tubo para gastrostomia, sonda 
extensora de 12“com pinça, sonda 
extensora de 12“com pinça para 
alimentação em bolus, seringa para 
alimentação 35cc; registro na ANVISA. 

Unidades 10  R$ 2.775,00  
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305.  1 
Fixador para cânula de traqueostomia 
adulto 

unidades 10 R$ 7,89 

306.  1 Seringa de 60ml unidades 06 R$ 2,57 

 

6.2 – A ATA deverá ser firmado sobre o menor preço unitário; 

 
6.3 – O valor descriminado na planilha é o máximo que a Prefeitura pagará pelo item. 
 
6.4 - Em face de a licitação ser realizada sob o regime de Registro de Preço não se faz necessário a vinculação 
de dotação orçamentária do ano corrente, conforme dispõe o Decreto Federal n. 7892/2013 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
I - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os produtos sejam entregues com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 
II - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos a ATA;  

III - Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado; 
IV - Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura com o 
Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional; 

V - Entregar o objeto desta ATA dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados; 

VI - Cumprir os prazos previstos na ATA ou outros que venham a ser fixados pela Contratante; 

VII - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto dessa ATA, durante toda a 

sua vigência, a pedido da Contratante; 

VIII - Manter, durante a vigência da ATA, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com 
prazo de validade expirado; 
IX - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 

na ATA, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 

obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada; 
X - Encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 

órgãos emissores pelo gestor/fiscal da ATA. 

 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
I - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados; 
II - Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais; 
III - Emitir Ordem de Serviço; 
IV - Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente; 

V - Fiscalizar a execução do serviço objeto dessa ATA, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
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VI - Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ATA, bem como dos termos aditivos que venham a 

ser firmados; 

VII - Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 
ATA, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da 

lei, prazo para apresentação de defesa; 
VIII - Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade; 
IX - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência; 
XV – Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo: 
 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal. 
 

9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 
 

9.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e a fiscalização da ATA serão realizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 

9.2 - O Secretário Municipal de Saúde ou servidor designado pelo mesmo atuará como gestor e fiscal da ATA. 

 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
10.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo setor responsável, em até 
30 (trinta) dias pós o recebimento da nota fiscal/fatura.  
 
10.2 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega e recebimento nas 
condições estabelecidas, que será comprovado por meio de ateste de confirmação emitido pelo servidor 
responsável. 
 
10.3 – A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais 
e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  
 
10.4 – Identificada qualquer divergência na nota fiscal/fatura, será devolvida à Contratada para que sejam feitas 
as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação 
do documento, desde que devidamente sanado o vício.  
 
10.5 – O pagamento devido será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.  
 
11. VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 

11.1 – A ATA vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a 

partir da publicação de seu extrato. 
 
12. SANÇÕES  
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12.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual:  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega dos objetos da ATA, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
 

12.2 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pela Prefeitura. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada 
ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção.  
 
12.3 – As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
13. SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
13.1 – Observar as práticas sustentáveis estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.105/2012, no que couber, 
em especial:  

 Economia no consumo de água e energia;  

 Minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos que forem 
gerados;  

 Utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor toxicidade.  
 
14. CONDIÇÕES GERAIS  
 
14.1 – A Prefeitura reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em 
desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes 
ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções 
previstas.  
 
14.2 – Qualquer tolerância por parte da Prefeitura, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas 
pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Contratante exigir o seu cumprimento 
a qualquer tempo.  
 
14.3 – A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a 
Contratante e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da Contratada designadas para a 
execução do objeto contratado, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações e encargos 
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decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
1. PROPONENTE 
 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 
CPF:                                                                   RG: 

 
 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
 

Lote Item Quant. Unid. 
Descrição + marca + modelo + nºAnvisa+ 

fabricante (quando houver) 
Valor Unit. Valor Total 

   Und.    

Valor Total da Proposta 
 

 
 
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
As contidas na Minuta de Contrato/ATA que integra o Anexo do Pregão supramencionado. 
 
 
___________________ , ______ de ___________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 
sediada na _______________________, telefone ______________, e-mail____________________, 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Processo Licitatório 
nº.047/2020 – Pregão Eletrônico nº. 040/2020, DECLARA expressamente, sob as penalidades 
cabíveis, que:  

 
a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei 
nº. 9.854/99).  
 
b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a 
sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.  
 
c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 
8.666/93. 
 
 
 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2020.  
 
 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 

 
ATA N. ____/2020. 
  

Em xx de xxxxx de 2020, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n. 18.094.797/0001-07, com endereço na Praça 
Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, Carandaí, estado de Minas Gerais, CEP 
36.280-000, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Washington Luis Gravina Teixeira, nos termos do artigo 15 da 
Lei Federal n. 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo 
Licitatório n. 047/2020, na modalidade Pregão Eletrônico n. 040/2020, do tipo menor 
preço regido pela Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 5149 de 16 de março 
2020 e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve contratar a empresa 
abaixo citada, de acordo com o item disputado e a classificação por ela alcançada, 
observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, 
mediante as condições a seguir pactuadas: 

 
1. DO OBJETO  
 
A presente Ata De Registro De Preço tem como objeto a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Materiais, equipamentos e mobiliários médicos hospitalares, especificado no Termo de 
Referência, parte integrante do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 047/2020, Pregão Eletrônico n. 
040/2020. 
 

Lote Item Quant. Unid. 
Descrição + marca + modelo + nºAnvisa+ 

fabricante (quando houver) 
Valor Unit. Valor Total 

   Und.    

Valor Total da Proposta 
 

 
 
1.1. O FORNECEDOR, para fins fornecer o objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 
Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório n. 047/2020, que integra esta Ata de 
Registro de Preço como se nela estivesse transcrito.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1. A Contratante deverá publicar o extrato da presente Ata De Registro De Preço, através da imprensa oficial 
do Município. 
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3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
3.1. O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 desta Ata De Registro De Preço; 
 
3.2. Em face de a licitação ser realizada sob o regime de Registro de Preço não se faz necessário a vinculação 
de dotação orçamentária do ano corrente, conforme dispõe o Decreto Federal n. 7892/2013  
 
4. O GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
4.1. O gerenciamento desta Ata De Registro De Preço será realizado pelo Secretário Municipal de Saúde ou 

servidor designado pelo mesmo atuará como gestor e fiscal da ATA. 

 
5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
5.1. A presente Ata De Registro De Preço tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato. 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
6.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 
este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida comprovação do 
acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 
prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATANTE não o 
eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 
 
6.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo FORNECEDOR, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITABILIDADE 
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7.1 – Os itens que compõem este termo de referência deverão ser entregues no prazo máximo de 05 
dias contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento, via e-mail. 
 
7.2 – O endereço para entrega da mercadoria será informado junto a ordem de fornecimento, 
restringindo-se a entrega no perímetro urbano deste município 
 
7.3 – A Ordem de fornecimento será enviada via e-mail para a contratada, através do e-mail informado 
na proposta comercial. 
 
7.4 – A Prefeitura Municipal poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 
ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os produtos sejam entregues com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
8.2. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao Contrato;  
8.3.  Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado.  
8.4. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura com o 
Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
8.5. Entregar o objeto desta Ata De Registro De Preço dentro das condições estabelecidas e respeitando os 
prazos fixados.  
8.6. Cumprir os prazos previstos na Ata De Registro De Preço ou outros que venham a ser fixados pela 
Contratante 

8.7. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto dessa ATA, durante toda a 

sua vigência, a pedido da Contratante. 

8.8. Manter, durante a vigência da ATA, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com 
prazo de validade expirado.  
8.9. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 

na ATA, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 

obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
8.10. Encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 

órgãos emissores pelo gestor/fiscal da ATA; 

 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
9.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
9.2. Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
9.3. Emitir Ordem de Serviço.  
9.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
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9.5. Fiscalizar a execução do serviço objeto dessa ATA, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

9.6. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta a ATA, bem como dos termos aditivos que venham 

a ser firmados.  

9.7. Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 
ATA, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da 

lei, prazo para apresentação de defesa.  
9.8. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
9.9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
9.10. Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo. 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.  

 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1. Os serviços oriundos desta Ata De Registro De Preço e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser 
rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
 

10.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
11.1.  O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 

Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste CONTRATO/ATA e 

demais cominações legais.  
 
11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação:  
 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega dos objetos da ATA, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
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II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 

injustificadamente, desistir da ATA ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 
11.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
 

11.4.  As multas e penalidades previstas nesta ATA não têm caráter compensatório, sendo que o seu 

pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
12. DO FORO  
 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 

interesses decorrentes da presente ATA, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 

por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 
 
 
 
Carandaí, ____ de ____________________________ de 2020. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ                                           LICITANTE VENCEDOR                   

CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO 

 


