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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 045/2018 
PROCESSO n.º: 119/2018 
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. O MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua Sete de 
Maio, 379, centro, Monte Belo/MG, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.668.376/0001-34, 
através do Prefeito Municipal, Valdevino de Souza, da Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 3.836/2017, publicada em 28/12/2017, torna público a abertura do Processo Licitatório Nº 119/2018 - 
Pregão Presencial no 045/2018, do tipo menor preço por item regido pela Lei Federal no  10.520, de 17 de julho de 
2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21/6/93, e pelas demais condições fixadas neste instrumento 
convocatório.  
 
1.2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Saúde. 
 
1.3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006 com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014 e 
aplicando-se supletivamente as disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
atinentes à matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. 
 
1.4. REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E 
“DOCUMENTAÇÃO”: 
LOCAL: Setor de Compras e Licitações, Prefeitura Municipal. 
DIA: 19/06/2018 
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08h00min (Oito horas) às 08h30min (Oito horas e trinta minutos) – 
Protocolo (Setor de Compras e Licitações) 
Abertura e credenciamento: 09h00min (Nove horas)  
 
1.4.1. Na hipótese de não haver expediente da Administração Municipal na data supra descrita ou ocorrer fato 
superveniente que impeça a realização da sessão, fica esta, desde já, adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
 
1.5. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura de Monte Belo e sua Equipe de Apoio. 
 
1.6. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – Termo de 
Referência; Anexo II – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo III – Modelo de Credenciamento; Anexo IV – 
Modelo Declaração que não emprega menor; Anexo V – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte ou MEI; Anexo VI – Modelo de Superveniência; Anexo VII – Minuta do Contrato; Anexo VIII - 
Declaração de que no quadro da empresa não há funcionário público do Município de Monte Belo; Anexo IX - 
Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa em âmbito federal; Anexo X - 
Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação.   
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2 - OBJETO    
2.1 – Aquisição de equipamentos médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde: UBS Municipal, Posto de 
Saúde de Juréia, Posto de Saúde de Santa Cruz da Aparecida e PSF Cândido Bernardes, em atendimento as propostas 
do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 14034.085000/15.651-5; 14034.085000/15.652-3; 14034.085000/1170-17, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.  
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação 
 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos, 
suspensos ou impedidos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
3.3 – Não poderão participar os interessados enquadrados nas situações previstas no Art. 9º da Lei 8.666/93. 
 
3.4 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório.  
 
3.5 - A observância das vedações deste item 3 e seus subitens é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
  
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
4.1- Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
A apresentação dos envelopes para participação na licitação será considerada como evidência de que a empresa 
examinou completamente o edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Prefeitura de 
Monte Belo/MG todas as informações satisfatórias sobre quaisquer pontos duvidosos e que considera que o edital 
desta licitação e seus anexos lhe permitiram preparar a proposta de maneira completa e totalmente satisfatória. 
 
4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
devidamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço 
até o dia e horário especificados abaixo. 
 
LOCAL: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PREFEITURA MUNICIPAL. 
DATA: 19/06/2018 
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08h00min (Oito horas) às 08h30min (Oito horas e trinta minutos) – 
Protocolo (Setor de Compras e Licitações) 
Abertura e credenciamento: 09h00min (Nove horas) 
 
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO-MG. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2018 
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:  ....................................................................................... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO-MG. 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 045/2018 
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:  ....................................................................................... 
 
5 – CREDENCIAMENTO - OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NESTE ITEM 5 DEVERÃO SER APRESENTADOS FORA DOS 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, JÁ AUTENTICADOS OU ACOMPANHADOS 
DOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO NA SESSÃO. 
 
5.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido 
dos seguintes documentos: 
 
a) – cópia AUTENTICADA do Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato Consolidado, 
devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados 
de documentos de eleição de seus administradores; 
 
b) - documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, modelo no Anexo III. 
 
c) - cópia AUTENTICADA de documento com foto do representante da empresa licitante 
 
5.2 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida, 
ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
5.3 – No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com firma reconhecida de dirigente, 
sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia AUTENTICADA do respectivo estatuto 
ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.4 - O documento de credenciamento particular deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 
 
5.5 - Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo X. 
 
5.6 - MICRO-EMPRESA - PARA FINS DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 
SIMPLIFICADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 123/2006, EM ESPECIAL QUANTO AO ART. 3º E PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, AS LICITANTES DEVERÃO 
APRESENTAR NA FASE DE CREDENCIAMENTO, ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA ARROLADOS, O QUE SEGUE: 
 
5.6.1 - DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa; empresa de pequeno porte ou MEI, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 
no Capítulo V – Seção Única, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (modelo no Anexo V). 
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5.7 – PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, NÃO SERÁ TIDA COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE AQUELA QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS ACIMA RELACIONADOS DURANTE A FASE 
DE CREDENCIAMENTO. 
 
6 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 – A Proposta Comercial deverá ser apresentada, conforme explicado no Anexo II deste edital, devendo constar 
obrigatoriamente da proposta comercial: 
 
6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante; 
 
6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega 
dos envelopes; 
 
6.1.3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
6.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas UM PREÇO e UMA MARCA para cada item do objeto desta licitação. 
 
6.3 - Condições de Pagamento, conforme estabelecido neste Edital. 
 
6.4 - O licitante fica obrigado a encaminhar a proposta preenchida por meio de dispositivo de armazenamento 
de dados como por exemplo PEN DRIVE/CD/DVD, ao qual deverá também anexar cópia impressa da mesma, 
onde conste o código de validação (inseridos dentro do Envelope de Proposta Comercial) sob pena de 
inabilitação. Os Licitantes deverão entrar em contato com o Setor de Licitação para solicitar o arquivo para 
preencher sua proposta, pelo e-mail: compras@montebelo.mg.gov.br ou pelo fone (35)3573-1294 e (35)3573-
1155. 
 
6.5 -  Apresentar junto ao envelope de proposta comercial catálogos, manuais técnicos, prospectos, folders e 
folhetos de todos os itens da licitação, para fins de diligência com base no art. 43, §3º, da LLC 8.666/93 
 
7 – HABILITAÇÃO 
7.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações ou Contrato Consolidado, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
7.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
7.1.3. Atestado por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em 
contratar com a o Poder Público, em atendimento a Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2016, disponível no 
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

mailto:compras@montebelo.mg.gov.br
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7.1.4. Apresentar a regularidade da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF, em 
especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação, ou 
contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa.  
 
7.1.5 Apresentar regularidade da licitante junto ao Cadastro Nacional de Condenações Civis, no que tange a registro 
de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, 
disponível por meio eletrônico no sítio http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

 
7.1.6  Apresentar   regularidade da licitante junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal (CADIN-MG), no que tange no cadastro informativo de inadimplência em relação à Administração 
Pública do Estado de Minas Gerais, disponível por meio eletrônico no sítio www.fazenda.mg.gov.br 

 
7.1.7 Apresentar   regularidade da licitante junto ao Cadastro Geral de Fornecedores (CAGEF/CAFIMP), no que tange 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, disponível 
por meio eletrônico no sítio www.compras.mg.gov.br  

  
7.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
7.2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à vista do original); 
 
7.2.1.1 – No caso de micro empresas e empresas de pequeno porte deverá ser apresentado o BALANÇO 
PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à vista do original). 
 
7.2.1.1.1 - O balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto de renda da pessoa 
jurídica. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica deverá trazer a assinatura do contador da empresa, 
a indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. NOTA: A 
assinatura do contador; a indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC - são indispensáveis. 
 
7.2.2 - Certidão negativa de pedido de falência e concordata (cópia autenticada ou à vista do original). 
 
7.3 - REGULARIDADE FISCAL 
7.3.1 - Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 
 
7.3.2 - Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município do licitante - Certidão Negativa de Débito tanto 
mobiliário quanto imobiliário ou equivalente; 
 
7.3.3 - Certidão Conjunta de Regularidade da Receita Federal e Dívida Ativa da União expedida pela Fazenda 
Federal; 
 
7.3.4 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 
 
7.3.5 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). 
 
7.4 - MICRO-EMPRESA 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.fazenda.mg.gov.br/
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Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de 
pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao Art. 3º, e pela lei 
complementar 147/2014, as empresas deverão apresentar: 
 
7.4.1 DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa; empresa de pequeno porte ou MEI, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 
no Capítulo V – Seção Única, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (modelo no Anexo V). 
 
7.4.2 Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
7.4.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
7.4.4 A declaração do vencedor de que trata a alínea 7.4.3, acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal; 
 
7.4.5 A prorrogação do prazo previsto no Item 7.4.3 deverá sempre ser concedida pela administração quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, 
devidamente justificados; 
 
7.4.6 A não-regularização da documentação no prazo previsto no Item 7.4.3 implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
7.6 DECLARAÇÕES 
7.6.1 - Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 (modelo no Anexo IV); 
 
7.6.2 - Declaração de superveniência (modelo no Anexo VI); 
 
7.6.3 - Declaração de que no quadro da empresa não há funcionário público municipal de Monte Belo (modelo no 
Anexo VIII); 
  
7.6.4 - Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa em âmbito federal (modelo 
no Anexo IX); 
 
OBSERVAÇÕES: 
OBS 1: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da 
matriz quanto os da filial; 
4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 
OBS 2: SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS QUE EXPRESSEM SUA VALIDADE, DESDE QUE EM VIGOR OU QUANDO NÃO 
DECLARADA SUA VALIDADE PELO EMITENTE, EXPEDIDO HÁ 90 (NOVENTA) DIAS, NO MÁXIMO, DA DATA DE 
ABERTURA DOS ENVELOPES. NÃO SE APLICA AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA. 
 
OBS 3: NO DIA DA ABERTURA DOS ENVELOPES, A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A REGULARIDADE FISCAL 
(CERTIDÕES NEGATIVAS)  DEVERÁ ESTAR NO PRAZO DE VALIDADE. 
 
OBS 4: OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR 
QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE BELO(MG) OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. 
 
OBS 5: CASO ALGUM DOCUMENTO QUE SEJA EXIGIDO EM UMA FASE POSTERIOR, JÁ TENHA SIDO EXIGIDO E 
APRESENTADO EM UMA FASE ANTERIOR, SE TORNA DESNECESSÁRIA A REAPRESENTAÇÃO DESSE DOCUMENTO. 
 
8 - SESSÃO DO PREGÃO 
8.1 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a 
Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, 
dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
8.2.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas com os 
requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
8.2.2 – Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de menor preço (conforme 
expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
 
8.2.3 – Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, a 
Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas. 
 
8.3 - LANCES VERBAIS 
8.3.1 – Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais. 
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8.3.2 - Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
OBS: Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances verbais, devendo os 
representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para negociação final, o representante da 
empresa que estiver com o menor valor poderá contactar-se com a empresa, para sua última proposta. 
 
8.4 – JULGAMENTO 
8.4.1 - O critério de julgamento será o de Menor Valor por ITEM. 
 
8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contratação. 
 
8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 
do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
8.4.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-
lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  
 
8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja obtido um 
melhor preço. 
 
8.5 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 
 
8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira 
devolverá, aos licitantes que tiverem suas proposta desclassificadas em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 
 
9 – RECURSOS 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.668.376/0001-34 

ADM 2017/2020 
 

  

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.1.1. A Pregoeira poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, recebendo ou não o 
apelo, motivadamente. 
 
9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo 
na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo 
de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante correio eletrônico. 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, e 
encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
 
10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação. 
 
11 – PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega do Bem e aprovação, da Secretaria Municipal Saúde, 
proveniente de recursos federais vinculados ao FNS, através de Transferência Bancária, sendo que a liberação dos 
recursos será feito da seguinte forma: 
 
- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas as 
formalidades legais devidas, em depósito bancário ou boleto, em especial a comprovação da manutenção da 
regularidade com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores- SICAF e Cadastro Nacional de Condenações Civis, referente ao registro de ato de 
improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de 
rescisão contratual. 
 
11.3 - As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pelas dotações orçamentárias:   

Ficha: 671 – 020502 10 301 0016 1.017 449052 
Ficha: 300 – 020502 10 301 0016 1.017 449052  

   
11.4 - Para o exercício de 2018, as despesas oriundas desta licitação serão custeadas pela dotação correspondente 
à acima mencionada. 
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12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como o convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei Federal nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
12.2 - A multa para as sanções acima estabelecidas será aplicada no valor total correspondente a 10% (dez) do 
objeto licitado ou respectivo contrato, e será aplicada após garantia do efetivo exercício do direito do penalizado 
ao contraditório e ampla defesa.  
 
12.3 - As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade 
da infração. 
 
13 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES - Instrução Normativa nº 01/2017 da Presidência da República 
13.1 – As penalidades serão aplicadas para as seguintes condutas àqueles que: 
 
I - não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF pelo período de 4 (quatro) meses; 
 
II - deixar de entregar documentação exigida para o certame: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 2 (dois) meses; 
 
III - fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses; 
 
IV - ensejar o retardamento da execução do objeto: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 4 (quatro) meses; 
 
V - não manter a proposta: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 4 (quatro) meses; 
 
VI - falhar na execução do contrato: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 12 (doze) meses; 
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VII - fraudar na execução do contrato: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 30 (trinta) meses; 
 
VIII - comportar-se de modo inidôneo: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses; e 
 
IX - cometer fraude fiscal: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 40 (quarenta) meses; 
 
13.2 As penalidades poderão ser majoradas a critério da Administração Pública conforme a gravidade e 
complexidade do caso em tela.  
 
14 – RECURSO DE PENALIDADES 
14.1 O prazo para a apresentação de recurso quanto às penalidades aplicadas será de 05 (cinco) dias conforme o 
art. 109 da Lei Fed. nº 8.666/1993. 
 
15 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS   
15.1 - Os pedidos de esclarecimentos relacionados com este edital deverão ser feitos por escrito; serem 
devidamente assinados; escaneados em pdf e o arquivo com a solicitação de esclarecimento encaminhado a 
Pregoeira através do e-mail: compras@montebelo.mg.gov.br 
   
15.1.1 – Será de responsabilidade da empresa consulente confirmar o recebimento de seu e-mail com o pedido de 
esclarecimento pela Prefeitura de Monte através do telefone (35)3573-1294 ou 3573-1155. Tal se faz necessário 
para prevenir que eventuais falhas no sistema de envio/recebimento de e-mail impossibilitem a chegada do mesmo 
até a Prefeitura de Monte Belo, inviabilizando assim a resposta ao esclarecimento solicitado. A confirmação de 
recebimento do e-mail deverá ser solicitada através do retorno do e-mail original com a anotação da confirmação 
de seu recebimento. 
 
15.2 – O original do pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado para a Prefeitura de Monte Belo no 
endereço: PREFEITURA DE MONTE BELO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Rua Sete de Maio, n.º 379 - Centro 
Monte Belo MG - CEP 37115–000. 
 
15.2.1 - Somente serão aceitos pedidos de esclarecimentos até 02(dois) dias úteis antes da data da apresentação 
dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial”. 
 
15.2.2 - Não sendo feito neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos no edital são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação dos Documentos de Habilitação e da Proposta, não cabendo, 
portanto, às empresas participantes, direito a qualquer reclamação posterior.  
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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16.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
16.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de 
Habilitação apresentados na sessão. 
 
16.3 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a 
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
16.5 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
16.6 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação 
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
16.7 - A(s) EMPRESA(s) detentora(s) da (s) Ata(s) de Registro de Preços e/ou Compras deverá(ão) comunicar ao 
Setor de Cadastro de Fornecedores da Administração, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para 
atualização. 
 
Prefeitura de Monte Belo, 25 de maio de 2018. 
  
 
 

Lucyla Teixeira Santos Alves 
Pregoeira 
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 ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão nº: 045/2018 Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde 
Data da Abertura: 19 de 

maio de 2.018 

OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde: UBS Municipal, 
Posto de Saúde de Juréia, Posto de Saúde de Santa Cruz da Aparecida e PSF Cândido Bernardes, em 
atendimento as propostas do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 14034.085000/15.651-5; 
14034.085000/15.652-3; 14034.085000/1170-17, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I. 

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS: 
 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
VALOR UNITARIO 

ATUALIZADO 

01 02 UN 

Otoscópio com as seguintes especificações 
Composição: Mínimo de 05 Espéculos Reusáveis, sendo: 
Espéculo nº 1 (2,8 mm); Espéculo nº 2 (4,2 mm); 
Espéculo nº 3 (5,0); Espéculo nº 4 (6,0); Espéculo nº 5 
(9,5 mm) aproximadamente.  
Bateria: Convencional 
Engate com sistema de rosca. 
Cabo em metal com capa anti-derrapante para melhor 
empunhadura com regulagem de intensidade de luz. 
Cabeçote em metal nobre cromado. 
Acondicionado em bolsa própria de courvin. 
Registro na ANVISA                       

Acompanha Estojo e Espéculos de diferentes tamanhos. 
Garantia de 1 ano conta defeitos de fabricação. R$ 556,38 

02 02 UN 

Lanterna Clinica com as seguintes especificações: 
Material de confecção: alumínio (anodizado) 
Tipo: LED 
Cor: Preta 
Lâmpada de alta intensidade (2,2V) 
Super resistente 
Possui conveniente clipe de bolso; 

Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) não 
inclusas. 

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. 
R$ 226,00 
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03 05 UN 

Estetoscópio Simples Pediátrico - com as seguintes 
especificações: 
Auscultador: Aço Inoxidável 
Tipo: Duplo 
Leve e resistente;  
Cor: Preto;  
Olivas em PVC macias;  
Ângulo anatômico;  
Tubo em PVC flexível;  
Auscultador para ascultação cardíaca e pulmonar - 
modelo INFANTIL;  
Fabricado com matérias primas de excelente qualidade;  
Auscultação sensível e confiança no diagnóstico;  
Registro na ANVISA R$ 348,05 

04 02 UN 

Oxímetro de Pulso com as seguintes especificações 
Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 
110/220 v, autonomia mínima de 4 H, saturação 40 a 
100%, Pulso de 30 a 220 BPM, display led ou cristal. 
Com monitor de dedo.  
Saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca com 
precisão e rapidez.  
Baixo consumo de energia;  
Medição em duas pilhas AAA; 
Modo de funcionamento: verificação in Loco, SpO2, taxa 
de pulso, medição de desempenho em baixa perfusão 
estado: 0.3%;  
Controle simples, apenas um toque no botão.  
Desliga automaticamente e possui aviso de pilha fraca.  
CONTÉM: 01 Oxímetro de pulso, 01 capa emborachada, 
01 case de proteção, Cordão e presilha (para pendurar 
no pescoço), 01 manual em português e 02 pilhas AAA. R$ 1.099,00 

05 02 UN 

Estetoscópio Adulto com as seguintes especificações: 
Tipo: Duplo 
Auscultador: Aço Inoxidável 
Leve e resistente;  
Cor: Preto;  
Olivas em PVC macias;  
Ângulo anatômico;  
Tubo em PVC flexível;  
Auscultador para ascultação cardíaca e pulmonar - 
modelo ADULTO;  R$ 358,65 
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Fabricado com matérias primas de excelente qualidade;  
Auscultação sensível e confiança no diagnóstico;  
Registro na ANVISA 
Garantia 1 ano 

06 01 UN 

Balde a pedal com as seguintes especificações: 
Capacidade: mínimo de 05 litros 
Material de confecção: polipropileno resistente 
Formato: quadrado 
Cor: branca R$ 115,02 

07 09 UN 

Balde a pedal com as seguintes especificações: 
Capacidade: mínimo de 05 litros 
Material de confecção: aço inoxidável  
Formato: redondo 
Possui batente removível R$ 239,42 

08 01 UN 

Balde a pedal com as seguintes especificações: 
Capacidade: de 30 até 49 litros 
Material de confecção: polipropileno resistente 
Formato: quadrado 
Cor: branca R$ 167,23 

09 06 UN 

Aquecedor Portátil de Ambiente com as seguintes 
especificações: 
Tipo: Elétrico 
Material: Polipropileno anti-chamas 
Conta com duplo isolamento,  
Possui dois ajustes de aquecimento 
Termostato ajustável para a escolha da temperatura 
desejada  
Possui luz indicadora de funcionamento 
Potência.  127V: 1500W.  
Possui controle de temperatura. 
Na cor branca 
Dimensões aproximadas: (Altura x Largura x 
Comprimento): 23,8 x 17,7 x 25,4 cm  
Possui manual de instruções.  
Garantia 12 meses R$ 672,67 

10 01 UN 

Aquecedor Portátil de Ambiente com as seguintes 
especificações: 
Tipo: Termoventilador 
Material: Plástico ABS R$ 468,59 
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Possui 2 ajustes de aquecimento  
Termostato ajustável para a escolha da temperatura 
desejada  
Função anti-congelamento  
Proteção de gotas  
Termostato de segurança  
Isolamento duplo 
Possui controle de temperatura  
Na cor branco cinza 
Potência máxima: 2.000 W  
Tensão Elétrica 127V (110V) 
Dimensões aproximadas: (Altura x Largura x 
Profundidade): 26 x 24 x 18 cm. 
Garantia 12 meses 

11 01 UN 

Carro para material de limpeza com as seguintes 
especificações: 
Material de confecção: polipropileno  
Balde espremedor: possui 
Cor padrão: Estrutura Preta e Balde Amarelo 
Kit c/ MOPs liquido (com 320g crú com cabo em 
alumínio) e pó (com 60cm com cabo em alumínio) 
Possui Refil para MOPs 
Possui 01 placa de sinalização Piso Molhado e 01 pá 
plástica para lixo 
Com cantos arredondados, com pedal articulado para 
abertura da tampa,  
Com tampa integrada, 
Com armação em metal para acionamento 
da tampa,  
Com alça para transporte, 
Clipes para fixar cabos e acessórios 
de limpeza 
Saco de vinil de 90 litros 
Com capacidade de no mínimo 240 litros,  
Com estrutura em polímero de alta resistência,  
Com rodas em borracha maciça de no mínimo 7". R$ 1.555,30 

12 01 UN 

Nebulizador portátil com as seguintes especificações: 
Tipo: compressor  
Numero de saídas simultâneas: 01 
Na cor branca 
Uso infantil e adulto R$ 389,94 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.668.376/0001-34 

ADM 2017/2020 
 

  

Voltagem: 110/220V (bivolt) com chave seletora 
Acompanha Máscara Adulto, Máscara Infantil e Manual 
de Instruções 
Dimensões aproximadas (AxLxP): 12x18x18cm 
Peso líquido aproximado: 1,7Kg 
Garantia: 12 meses 

13 02 UN 

Armário vitrine com as seguintes especificações: 
Número de portas: 02 portas 
Material de confecção: Aço/ Ferro pintado 
Laterais de vidro: possui 
Estrutura em chapa de 1,5 mm, fundo e teto em chapa 

de 0,75 mm. 
Portas com fechadura cilíndrica (tipo Yale) com chave. 

Portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de 
3 mm. 

Pintura epóxi 
Pés em tubo de aço quadrado, medindo 

aproximadamente 30 x 30 x 1,20 mm com ponteiras de 
borracha 

Dimensões aproximadas: (Comprimento x Profundidade 
x Altura): 66 cm x 40 cm x 1,65 m  

Peso aproximado: 25 Kg. R$ 1.073,80 

14 01 UN 

Suporte de Soro com as seguintes especificações: 
Material de confecção: Aço/ Ferro Pintado 
Tipo: Pedestal Altura Regulável 
Com base em ferro fundido, com no 
mínimo 4 rodízios de polipropileno, 
Com pés com rodízios de no mínimo de 2 polegada, 
Com haste em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 
3/4 polegadas e 1,25 mm de espessura de parede, 
Com coluna em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 
1 polegada, com proteção para evitar desgaste da haste, 
Com no mínimo de 4 ganchos em aço inox, 
Com regulagem de altura, 
Com variação da altura que abranja a faixa mínima de 
1,60 a 2,00 metros. R$ 264,80 

15 01 UN 

Autoclave Horizontal de Mesa com as seguintes 
especificações: 
Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável 
Capacidade: Mínimo de 10 litros R$ 4.558,33 
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Modo de Operação: Digital 
Voltagem: bivolt 
Capacidade máxima: 75 litros 
Horizontal 
Gravitacional 
Automática 
Digital 
Sistemas de secagem e segurança 
Sensores temperatura e pressão  
Alarmes 
3 bandejas 
Registro na ANVISA 

16 03 UN 

Balança Antopométrica Infantil com as seguintes 
especificações: 
Modo de Operação: Mecânica 
Estrutura em chapa de aço carbono inoxidável 
Capacidade para pesagem de crianças de até 16kg com 
pesagem mínima de 200g.  
Graduação: 16kg e divisão de 10g 
Concha anatômica em polipropileno 540x300mm 
injetada anti-germes, 
Pés reguláveis em borracha sintética,  
Régua em latão cromado,  
Cursor em aço inoxidável,  
Acabamento em tinta poliuretano 
Dimensões aproximadas: (Altura x Largura x 
Profundidade): 22 x 17 x 65 cm 
Peso líquido aproximado: 5,2kg  
Garantia: 12 Meses R$ 1.133,77 

17 03 UN 

Balança Antopométrica Adulto com as seguintes 
especificações: 
Modo de Operação: Mecânica 
Estrutura em chapa de aço carbono inoxidável 
Capacidade para pesagem de até 150kg com pesagem 
mínima de 2kg 
Divisões de 100 g; 
Tamanho da plataforma da balança: 380mm x 290mm 
aproximadamente 
Tapete em borracha antiderrapante 
Pés reguláveis; R$ 1.242,87 
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Régua antropométrica com escala de 2,00 metros em 
alumínio 
Cursor em aço inoxidável;  
Dimensões aproximadas: (C x L x A): 54.0 x 42.5 x 136.0 
cm  
Peso: 14.9 kg 
Garantia: 12 Meses 

18 02 UN 

Biombo com as seguintes especificações: 
Biombo triplo,  
Construído em tubo ¾ polegadas,  
Em pintura eletrostática a pó, na cor Branca,  
Com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no 
mínimo 2´´,  
Rodas em silicone, com faces com movimentos 360º, 
com tecido em algodão cru,  
Dimensões mínimas de 1,80 m de altura x 1,75 m de 
largura. R$ 492,15 

19 01 UN 

Braçadeira para Injeção com as seguintes 
especificações: 
Com estrutura em aço inox,  
Com haste em inox,  
Com apoio para braço tipo concha em aço inox,  
Com base em metal inoxidável e com peso suficiente 
para garantir a estabilidade do apoio de braço,  
Com variação de altura que abranja a faixa de 0,80 m e 
altura máxima de 1,00 m. R$ 277,70 

20 01 UN 

Carro de Curativos com as seguintes especificações: 
Material de Confecção: Aço / Ferro Pintado 
Acessórios: Balde e Bacia 

Estrutura: Armação tubular redonda em aço / ferro 

pintado de 1” 

Possui 01 Tampo e 01 Prateleira em chapa de aço 

esmaltada, medindo 75 x 45 cm 

Possui varandas em todas as laterais e suporte para 

balde e bacia 

Pés com rodízios de 03 polegadas.  

Acompanha 01 balde com capacidade de 5 litros em 

alumínio polido e 01 bacia inoxidável. 

Pintura epóxi  R$ 926,66 
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Cor: Branca 
Possui 4 Rodízios de 03 polegadas, sendo 02 deles com 
freios e 02 giratórios, 

Dimensões mínimas: (Largura x Comprimento x Altura): 

0,40 x 0,75 x 0,80 m. 

21 01 UN 

Carro Maca Simples com as seguintes especificações 
Material de Confecção: Aço Inoxidável 
Suporte de Soro: Possui 
Grades Laterais: Possui 
Acessórios: Colchonete 
Carro confeccionado em tubo de aço inoxidável com 
medidas mínimas de 1” ¼ x 1,20 mm e travessas em 
tubo de aço inoxidável de no mínimo 1” x 1,20 mm, 
Com leito confeccionado em chapa de aço inoxidável 
com espessura mínima de 1,20 mm, estruturada em 
tubo de aço inoxidável com medidas mínimas de 25 x 25 
x 1,50 mm, 
Com grades laterais rebatíveis confeccionadas em tubo 
de aço inoxidável de no mínimo 1” x 1,20 mm, 
Com colchonete em espuma revestida em courvin, 
compatível com as dimensões da maca, 
Com elevação de cabeceira através de cremalheira, 
Com para-choque de borracha nas extremidades para 
proteção de parede, 
Deve possuir 04 rodízios giratórios com no mínimo 8 
polegadas, sendo dois com freios, 
Com capacidade para suportar pacientes de 170 kg, 
Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x Altura): 
1,90 x 0,80 x 0,80 m. R$ 3.125,20 

22 01 UN 

Cadeira de Rodas Adulto com as seguintes 
especificações 
Pés: Removível 
Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado 
Braços: Fixo 
Elevação de pernas: Possui 
Suporte de soro: Possui 
Estrutura rígida, em aço carbono, para pacientes de até 
100 kg, em pintura epóxi na cor preta, 
Tipo de funcionamento: manual 
Com assento e encosto em nylon, com largura do R$ 1.355,60 
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assento de no mínimo 42 cm, 
Com apoio para os braços fixos, 
Com apoio para os pés removíveis, 
Elevação para as pernas, com apoio para a panturrilha, 
Com suporte de soro, confeccionado em metal 
inoxidável, 
Com rodas traseiras de no mínimo 24”, com pneus 
maciços e rodas dianteiras de no mínimo 6”, com 
pneus maciços, com freios bilaterais nas rodas 
traseiras, 
Com aro bilateral de propulsão cromado. 

23 03 UN 

Cilindro de Gases Medicinais com as seguintes 
especificações: 
Material de confecção: alumínio 
Capacidade: mínimo de 10 litros 
Suporte com rodizio: não possui 
Acessório(s): válvula, manômetro e fluxômetro 
Corpo de Alumínio Escovado e Calota na cor Verde 
Cilindro COM CARGA de oxigênio medicinal. 
Garantia 1 ano. R$ 1.281,80 

24 01 UN 

Central de Nebulização com as seguintes 
especificações: 
Suporte com rodizio: não possui 
Numero de saídas simultâneas: mínimo de 04 
Potência: mínimo de ¼ de HP 
Compressor isento de óleo 
Régua com válvula de impacto 
Rotação 1750 rpm 
40 ou 80 libras 
Alimentação: 127/220V (bivolt)  
Acompanha Manual de Instruções, Máscara Adulto e 
Mangueira de Ar 
Garantia 01 ano. R$ 1.853,50 

25 01 UN 

Esfimomanômetro Obeso com as seguintes 
especificações: 
Material de confecção: Nylon 
Braçadeira/Fecho: Velcro 
Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg 
Pera de látex com válvula de alta precisão R$ 205,28 
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Acompanha: 01 Manônetro, 01 Braçadeira, 01 Válvula 
de Deflação, 01 Pera, 01 Estojo, 01 Estetoscópio e 01 
Manual de Instruções 
Registro na ANVISA 
Garantia 1 ano 

26 04 UN 

Esfigmomanômetro Adulto com as seguintes 
especificações: 
Material de confecção: Tecido em Algodão 
Braçadeira/Fecho: Metal 
Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg 
Pera de látex com válvula de alta precisão 
Acompanha: 01 Manônetro, 01 Braçadeira, 01 Válvula 
de Deflação, 01 Pera, 01 Estojo, 01 Estetoscópio e 01 
Manual de Instruções 
Registro na ANVISA 
Garantia 1 ano R$ 143,68 

27 03 UN 

Esfigmomanômetro Infantil com as seguintes 
especificações 
Material de confecção: Tecido em Algodão 
Braçadeira/Fecho: Metal 
Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg 
Pera de látex com válvula de alta precisão 
Acompanha: 01 Manônetro, 01 Braçadeira, 01 Válvula 
de Deflação, 01 Pera, 01 Estojo, 01 Estetoscópio e 01 
Manual de Instruções 
Registro na ANVISA 
Garantia 1 ano R$ 137,32 

28 05 UN 

Escada com Dois Degraus com as seguintes 
especificações:  
Material de confecção: Aço inoxidável 
Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes à 
níveis mais altos, tais como leitos;  
Estrutura em tubos redondos de aço inox Ø 1”, com 
acabamento polido; 
Pés com ponteiras de borracha e piso de alumínio 
antiderrapante; 
Piso inferior 0,21x 0,29 x 0,20 de altura;  
Piso superior 0,21 x 0,35 x 0,38 de altura. R$ 243,90 

29 04 UN 
Foco Refletor Ambulatorial com as seguintes 
especificações: R$ 621,33 
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Iluminação: Halogênio 
Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com 
foco concentrado, suporte flexível em Aço Cromado, que 
permite ajuste em todas as posições angulares 
desejadas;  
Possui: suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) 
em Alumínio Cromado para regulagem de altura,  
Base de Aço com pintura eletrostática na cor bege,  
04 Rodízios com diâmetro de 2” (50,8 mm) para 
transporte do equipamento,  
Cabo elétrico com dupla isolação e comprimento de 03 
(três) metros, plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) 
no corpo do foco de luz.  
Potência= 3,0 W (Watts), 
Luminosidade = 270 Lúmens, 
Temperatura de Cor (Kelvin) = 6000 - 6500 K, 
Durabilidade = 30000 horas (mínima), 
Regulagem de Altura de 1,00 a 1,35 metroS, 
Fonte de tensão na entrada (Voltagem Universal): 85 – 
265 Vca - Bivolt Automático 

30 01 UN 

Laringoscópio Infantil com as seguintes especificações: 
Composição: 3 Lâminas Aço Inox 
Cabo metálico para 2 pilhas médias 
Laminas curvas em aço inoxidável com acabamento 
fosco 
01 bolsa em plástico resistente com zíper e 
compartimentos separados para cabo e lâminas 
01 lâmpada reserva  
Registro na ANVISA R$ 902,50 

31 01 UN 

Laringoscópio Adulto com as seguintes especificações: 
Composição: 5 Lâminas Aço Inox 
Cabo metálico para 2 pilhas médias 
Laminas em aço inoxidável com acabamento fosco 
01 bolsa em plástico resistente com zíper e 
compartimentos separados para cabo e lâminas 
01 lâmpada reserva  
Registro na ANVISA R$ 1.199,87 

32 02 UN 

Mesa de Exames com as seguintes especificações: 
Posição do Leito: Móvel 
Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado R$ 967,79 
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Gabinete com portas e gavetas: Não Possui 
Acessório(s): Suporte para papel 
Com estrutura em tubo de aço inox de no mínimo 1” de 
diâmetro; 
Com leito estofado em espuma de alta densidade 
revestida em courvin compatível com a mesa; 
Com cabeceira ajustável de no mínimo quatro posições 
por meio de cremalheira em aço inox; 
Com pés protegidos por ponteiras em borracha; 
Dimensões mínimas (Comprimento x Largura x Altura): 
180 x 65 x 85 cm  

33 02 UN 

Mesa de Mayo com as seguintes especificações 
Material de confecção: Aço/ Ferro Pintado 
Estrutura em tubos redondos de 02 polegadas em 
pintura epóxi redondo maciço  
Bandeja em aço inoxidável, medindo 48 mm x 32 mm (C 
x L). 
Suporte para bandeja cromado. 
Possui pés com 03 rodízios de 3 polegadas espaçados de 
42 mm; com freio em pelo menos dois rodízios 
Altura: Regulável; 
Altura mínima: 840 mm; 
Altura máxima: 1200 mm; 
Peso suportado: 45 Kg; 
Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação. R$ 550,31 

34 01 UN 

Mesa Ginecológica com as seguintes especificações: 
Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado  
Posição do Leito: Móvel 
Estrutura e leito confeccionados em aço inoxidável, 
Com estrutura da base em tubo redondo em aço inox de 
1” x 1,25 mm, 
Com leito composto em três seções móveis, com 
regulagem, 
Seções do leito estofado com espuma, revestido em 
courvin, 
Com porta-coxa estofado, ou em poliuretano injetado, 
com haste em aço inox, balde em inox e gaveta em inox, 
Acompanha colchonete de espuma revestido de courvim 
lavável; 
Dimensões mínimas: (Comprimento x Largura x Altura): 
170 x 55 x 80 cm  R$ 1.879,33 
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35 02 UN 

Negatoscópio com as seguintes especificações: 
Material de confecção: Aço/Ferro Pintado 
Tipo: Parede/ 1 Corpo 
Construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm 
bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico 
leitoso 
Fixação de RX por roletes 
Luminosidade homogênea 
Visor translúcido e flexível 
Prendedor de radiografia 
Chave liga/desliga: duas posições 
Área visível: (C x A): 45 x 35 cm aproximadamente 
Voltagem: 127/220V (bivolt)  

Possui Chave seletora de tensão 
Freqüência: 50/60 Hz 
Potência máxima: 30 W 
Lâmpada: 2x 15W 
Cabo elétrico com 1,50m de comprimento 
aproximadamente 
Dimensões aproximadas: (A x L x P): 49 x 38 x 15 cm 
Peso líquido aproximado: 3,5Kg 
Garantia: 12 meses R$ 370,62 

36 02 UN 

Oftalmoscópio com as seguintes especificações 
Bateria: convencional  
Composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes 
Compacto e leve, com alto rendimento. 
Iluminação halógena 2.5 V de longa duração.  
Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e 
sem poeira; 
Disco de abertura com no mínimo três posições; 
Lente convergente de vidro; 
Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e polarizador; 
Abertura com fixador para localizar lesões; 
Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de 
lesões e tumores; 
Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, 
alimentado por duas pilhas alcalinas AA; 
Utiliza lâmpada halógena de 2,5V  
Pilhas: 2 AA (já inclusas) 
Lente de focalização: Lente convergente de vidro; 
Altura aproximada: 16,02 cm; R$ 1.196,80 
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Faixa de dioptria: -25 a +22; 
Material do cabo: Inteiramente metálico; 
Posições de abertura: mínimo 3, incluindo fenda e 
fixação; 
Vedação: Sim; 
Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho. 
Garantia 1 ano  

37 01 UN 

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) com as 
seguintes especificações: 
Reanimador do tipo: manual 
Material: silicone,  
Possui reservatório com 2.500ml, máscara tipo concha, 
rígida e translúcida, válvula de não reinalação, 
autoclavável, tamanho adulto 
Confeccionado em borracha polivinil 
Conector universal com diâmetro de 15mm para sonda 
endotraqueal 
Válvula de escape 
Balão de borracha auto inflável após ser pressionado 
Conexão para alimentação de oxigênio 
Entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula 
Máscara com bojo transparente 
Coxim anatômico 
Esterilização por desinfeccção líquida ou óxido de etileno 
Garantia 1 ano R$ 325,52 

38 01 UN 

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) com 
as seguintes especificações: 
Reanimador tipo manual 
Material: silicone,  
Capacidade cerca de 500 ml, componentes reservatório 
de o2, máscara em silicone, tamanho infantil, 
esterilidade esterilizável. 
Conector universal com diâmetro de 15mm para sonda 
endotraqueal 
Válvula de escape 
Balão de borracha auto inflável após ser pressionado 
Conexão para alimentação de oxigênio 
Entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula 
Máscara com bojo transparente 
Coxim anatômico R$ 300,08 
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Esterilização por desinfeccção líquida ou óxido de etileno 
Garantia 1 ano 

39 01 UN 

Seladora Grau Cirúrgico - com as seguintes 
especificações: 
Aplicação: Grau cirúrgico 
Tipo: Automática/ Contínua 
Controle de Temperatura: Analógico 
Selagem horizontal, arraste da embalagem por correias 
sincronizadas, comando de aquecimento e acionamento 
independente do motor; 
Largura da selagem: 13 milímetros 
Velocidade de selagem: 10 Minutos 
Potência: 280 watts 
Alimentação: 127/220V (bivolt)  
Dimensões aproximadas: (Altura x Largura x 
Profundidade): 250 x 450 x 300 mm 
Peso (aproximado): 14 kg 
Garantia 1 ano R$ 3.956,25 

40 01 UN 

Colposcópio com as seguintes especificações: 
Aumento: Variável 
Braços: Possui 
Câmera: Possui 
Monitor: Possui 
Equipamento com características mínimas com 
focalização ajustável através de macro e micro 
regulagem, distância realizada por ajuste manual através 
de alavanca lateral com cremalheira.  
Macro regulagem de altura entre a mínima de 95 até a 
máxima de 135 cm e a micro regulagem de altura pela 
alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta 
resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm.  
Diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo 
iluminado 80 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, uma 
fixa outra móvel e regulável através do ajuste de 
dioptrias; Aumento variável com 05 opções; Filtro móvel 
luz verde; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 
220 v. 50/60 Hz; Possui fusível de proteção contra 
sobrecarga da corrente elétrica.Iluminação através de 
LED; Dimensões: (LxPxA) 50 x 50 x 135 cm. 
Estativa de chão, 03 rodízios. Cabeça óptica com divisor 
de luz e imagem com câmera de vídeo. Peso líquido: R$ 24.243,00 
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19,5 kg. Garantia: 01 ano. Conformidade com o 
INMETRO E REGISTRO NA  ANVISA. Acompanha capa de 
proteção e 01 Manual de instruções. Placa externa de 
captura de imagem (USB 2.0).  CD-ROM driver para 
instalação da placa Pixelwiel USB 2.0; Cabo de ligação da 
placa à CPU (USB/USB mini) com 1,70 m. Mouse com 
USB à CPU e RCA fêmea ao pedestal de comando; Cabo 
RCA/RCA 1,0 x 0,20 mm x 10 m p/ extensão do mouse ao 
pedal; Pedal de acionamento de captura (cabo com 
extremidade fêmea). CD-ROM Software para captura de 
imagem e emissão de laudos. Adaptador BNC/RCA para 
ligação do cabo à câmera. Cabo RCA/RCA 2,0 x 0,20 mm 
x 10 m para ligação da câmera ao monitor. Chicote da 
placa Supervídeo para RCA fêmea vídeo (amarelo).  
Divisor de imagem tipo &quot;Y&quot; (fêmea/ 
fêmea/macho) para TV e Monitor; Monitor LCD 20.  

41 02 UN 

Detector Fetal com as seguintes especificações: 
Tipo: portátil  
Tecnologia: digital 
Transdutor de alta sensibilidade 
Compacto, leve e de fácil operação 
Alto-falante de alta performance 
Design ergonômico e compartimento para transdutor 
Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador 
Botão liga-desliga,controle de volume e desligamento 
automático 
Tela de LCD iluminado  
2 modos de visualização da FCF - Frequência Cardíaca 
Fetal: Numérica e Gráfica (Curva FCF). 
Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. 
Indicador de Bateria 
Alimentação: 2 Pilhas AA (já inclusas)   
Freqüência ultra-som: 2 MHz   
Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2   
Exibição: 45mm × 25 mm (visor LCD monocromático com 
luz de fundo azul).  
FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm 
Resolução da FCF: 1bpm   
Precisão FCF: ± 1 bpm 
Registro na ANVISA 
Dimensões aproximadas: 135 × 95 × 35 mm R$ 893,22 
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Peso líquido aproximado: 200g   
Garantia 1 ano. 

42 02 UN 

Braçadeira para Injeção com as seguintes 
especificações: 
Com estrutura em aço inox,  
Com haste em inox,  
Com apoio para braço tipo concha em aço inox,  
Com base em metal inoxidável e com peso suficiente 
para garantir a estabilidade do apoio de braço,  
Com variação de altura que abranja a faixa de 0,80 m e 
altura máxima de 1,00 m. R$ 261,15 

 
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$ Valor médio estimado: R$ 87.759,45 (Oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta 
e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. as marcas oferecidas na proposta deverão ser as mesmas no ato da entrega de acordo com a ordem de 
fornecimento, não sendo permitida a substituição de marcas por mero interesse da contratada vencedora do item, 
exceto se a referida marca for retirada do mercado por motivos legais ou descontinuada sua produção. 
 
2. ocorrendo o caso acima, a contratada deverá entrar em contato com o município, munido de documentos hábeis 
justificando a troca da marca, sempre por produto de qualidade igual ou superior a marca contratada, sem 
acréscimo do valor contratado e aguardar resposta oficial. 
 
3. PORTANDO AS EMPRESAS QUE APRESENTAR SUAS PROPOSTAS DEVERÃO ESTAR CIENTES DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL E DAS CONDIÇÕES ACIMA. 
 
4. Caso haja necessidade, a administração a qualquer tempo, PODERÁ solicitar dos licitantes a documentação 
comprobatória da procedência dos materiais ofertados, que deverão ser apresentada no prazo de 02(dois) dias 
úteis a contar da convocação, sob pena da não homologação do pregão. 
 
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE E APLICAÇÃO 
Esta aquisição se faz necessária em atendimento as propostas do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 
14034.085000/15.651-5; 14034.085000/15.652-3; 14034.085000/1170-17 para suprir as necessidades assistenciais 
na área de saúde – atenção básica no Munícípio de Monte Belo. 
 
CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA 
O prazo para entrega dos equipamentos será de 15 (dias) após emissão da ordem de entrega pelo contratante, que 
sempre que possível será enviada por meio de correio eletrônico, devendo a contratada manter sempre atualizado 
este meio de comunicação. 
  
-As especificações dos produtos serão conferidas no momento da entrega de acordo com o Termo de Referência 
deste edital bem como as certificações, se assim for solicitado na ordem de compras. 
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LOCAL DE ENTREGA 
A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Sete 
de Maio, n° 379, Centro, Município de Monte Belo/MG, no horário de 12h00min as 17h30min. 
 
DO PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega do Bem e aprovação, da Secretaria Municipal Saúde, 
proveniente de recursos federais vinculados ao FNS, através de Transferência Bancária, sendo que a liberação dos 
recursos será feito da seguinte forma: 
 
- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas as 
formalidades legais devidas, em depósito bancário ou boleto, em especial a comprovação da manutenção da 
regularidade com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores- SICAF e Cadastro Nacional de Condenações Civis, referente ao registro de ato de 
improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 
FISCALIZAÇÃO 
Compete a Secretaria Municipal de Saúde acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, através de seus 
técnicos ou setores designados, a quem caberá autorizar a emissão de faturas, alterações de projetos, substituição 
e materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução das obras contratadas. 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
Para aceitação da proposta a Pregoeira considerará as características do produto ofertado e sua conformidade com 
as especificações do edital, o prazo e local de entrega, preços e demais requisitos formais e materiais da oferta. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Menor valor por item. Para julgamento e classificação das propostas a Pregoeira verificará a aceitabilidade das 
propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem 
apresentação de lances, e as demais em ordem crescente. 
 
 
Monte Belo, 25 de maio  de 2018. 
 

 
Lucyla Teixeira Santos Alves 

Pregoeira 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 
ENVELOPE N. 2 – A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR EM IMPRESSO PRÓPRIO, A CARTA PROPOSTA, 
COMO SE SEGUE: 
 
REF: PROCESSO n.º 0119/2018 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 045/2018 
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde: UBS Municipal, 
Posto de Saúde de Juréia, Posto de Saúde de Santa Cruz da Aparecida e PSF Cândido Bernardes, em atendimento 
as propostas do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 14034.085000/15.651-5; 14034.085000/15.652-3; 
14034.085000/1170-17. 
 
INCLUIR TODAS AS INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, OU SEJA: 
 
1- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante; 
 
2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos 
envelopes; 
 
3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem 
apenas um preço para cada item do objeto desta licitação. 
 
5 - Apresentar junto ao envelope de proposta comercial catálogos, manuais técnicos, prospectos, folders e folhetos 
de todos os itens da licitação, para fins de diligência com base no art. 43, §3º, da LLC 8.666/93 
 
 

_________________________________________ 
Empresa (CNPJ) 

Responsável (nome por extenso) CPF/RG 
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             ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
   A (nome da empresa)           , CNPJ n.º           , com sede à           , neste ato representada 
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao 
Governo da Prefeitura de Monte Belo – MG (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 
pregão n.º 045/2018 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-
os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar contratos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por 
bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso) de apenas uma licitação. 
 
 

Local, data e assinatura. 
 
 
RECONHECER FIRMA(S). 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 
 
Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
Ref.: PREGÃO Nº 045/2018 
         PROCESSO Nº 119/2018 
 
  
   _______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 
_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
 
  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
___________________________________________ 
(data) 
 
___________________________________________ 
(representante legal) 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N º 045/2018 
 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 
representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de identidade 
nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no 
Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei 
Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está 
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 
 
Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
Local e Data   
 
.......................................................... 
Nome e assinatura da Licitante 
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                 ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
 
 
AO  
Município de Monte Belo  
Secretaria Municipal de Administração  
Ref.: Pregão n.º 045/2018  
 
  

DECLARAÇÃO 
 
 
(nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o nº .................................................................., 
com sede  ... ....................................................................... (endereço  completo),  interessada(o)  em  participar  do 
Pregão n.º 045/2018, instaurado pela Prefeitura Municipal de Monte Belo, declara, sob as penas da Lei, a 
inexistência de fato impeditivo a sua habilitação e se obriga a comunicar a superveniência do mesmo.  
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 

Monte Belo,........ de ................. de 2018. 
 
 
 
 
Representante Legal 

(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ,   QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTE BELO – MG E A EMPRESA: 

 
PROCESSO N° 119/2018. 
PREGÃO:  Pregão Presencial 045/2018 
ÓRGÃO:  Prefeitura do Município de Monte Belo  
 
O MUNICÍPIO DE MONTE BELO, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o Nº. 18.668.376/0001-34, com sede na Rua Sete de Maio, 379, Centro, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Valdevino de Souza, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 121.663.246-49 e do RG: M-351424 
SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Monte Belo – MG, na Rua Sete de Maio n.º 503 – Centro, 
denominada CONTRATANTE e a___________________.,  empresa estabelecida na cidade de _________ /MG, à 
________, nº ___ , _____, inscrita no  CNPJ/MF sob nº _________, através do seu representante legal, 
____________, ______, ________, portador do RG nº ______– SSP/___, CPF nº _______, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente Contrato: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto a aquisição de equipamentos médico hospitalares para as Unidades Básicas 
de Saúde: UBS Municipal, Posto de Saúde de Juréia, Posto de Saúde de Santa Cruz da Aparecida e PSF Cândido 
Bernardes, em atendimento as propostas do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 14034.085000/15.651-5; 
14034.085000/15.652-3; 14034.085000/1170-17, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I. 

 
1.1A CONTRATADA, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 
Termo de Referência anexo I do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 090/2018. 

 
As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pela dotação orçamentária:  

Ficha: 671 – 020502 10 301 0016 1.017 449052 
Ficha: 300 – 020502 10 301 0016 1.017 449052  

 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
 
2.1 O pagamento será realizado de acordo com a entrega do Bem e aprovação, da Secretaria Municipal Saúde, 
proveniente de recursos federais vinculados ao FNS, através de Transferência Bancária, sendo que a liberação dos 
recursos será feito da seguinte forma: 
 
- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas as 
formalidades legais devidas, em depósito bancário ou boleto, em especial a comprovação da manutenção da 
regularidade com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores- SICAF e Cadastro Nacional de Condenações Civis, referente ao registro de ato de 
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improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de 
rescisão contratual. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
3.1  Compete a Secretaria Municipal de Saúde acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, através de 
seus técnicos ou setores designados, a quem caberá autorizar a emissão de faturas, alterações de projetos, 
substituição e materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução das obras 
contratadas. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DO CONTRATO 
4.1 O prazo de vigência do contrato será de 90 (Noventa) dias, a contar de sua assinatura, sendo passível de 
prorrogação nos moldes do art. 57 da Lei Fed. n° 8.666/1993.  
  
5. CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
5.1 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado a Prefeitura, seus servidores ou terceiros, 
decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função 
da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Prefeitura, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-
los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.  
 
5.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que 
venha a ser suportados pela Prefeitura, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela 
CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não 
se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Prefeitura a terceiros, multas, penalidades, 
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
5.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da Prefeitura, esta 
comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, 
quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a Prefeitura a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento 
ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As 
providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades 
assumidas perante a Prefeitura, nos termos desta cláusula.  
 
5.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Prefeitura, 
nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que 
ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a Prefeitura, mediante a adoção das seguintes providências:  
a) dedução de créditos da CONTRATADA;  
b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura.  
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1. Os serviços e produtos oriundos deste contrato e contratados pela Prefeitura poderão ser rescindidos:  
a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 
nº 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
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c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
 
6.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa.  
 
7- CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES 
7.1 O contratado incorre nas seguintes sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e de acordo com o 
disposto na Instrução Normativa da Presidência da República nº 01/2017, sendo:  
I-  falhar na execução do contrato: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 12 (doze) meses; 
II - fraudar na execução do contrato: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 30 (trinta) meses; 
III - comportar-se de modo inidôneo: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses; e 
IV - cometer fraude fiscal: 
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do SICAF pelo período 
de 40 (quarenta) meses; 
 
7.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora no aporte de 10% (dez) 
do valor total correspondente ao contrato e será aplicada após assegurado o direito do penalizado ao contraditório 
e ampla defesa.  
 
7.3 A multa será descontada da garantia do respectivo contratado, se for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
7.4 Podem ser aplicadas ainda, isolada ou cumulativamente, pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa no valor de 10% (dez) do valor total do contrato;  
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
7.4.1  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
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7.4.2  As sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
7.4.3 A sanção estabelecida no item 8.4, inciso IV deste contrato é de competência exclusiva do Secretário 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   (Vide art. 109 inciso III da Lei Fed. nº 
8.666/93) 
 
7.5- O valor máximo das multas poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
 
7.6 – A aplicação da pena de advertência caberá ao gestor do Contrato  e quanto às demais penalidades serão de 
competência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 
7.7 - O prazo para a apresentação de defesa prévia quanto às penalidades de advertência, multa e suspensão 
temporária do direito de licitar será de 5 (cinco) dias úteis e para a declaração de inidoneidade para licitar com a 
Administração Municipal será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, de acordo com o que preconiza os 
parágrafos 2º e 3º, ambos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
7.8 - As ocorrências relacionadas às contratações serão anotadas pelo representante da Administração, nos moldes 
do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
7.9 - Pelo atraso injustificado e não aceito pela contratada para a entrega do objeto será aplicada multa de 0,5% 
(cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como a multa prevista no 
item acima. 
 
8 – CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSO DE PENALIDADES 
8.1 O prazo para a apresentação de recurso quanto às penalidades aplicadas será de 05 (cinco) dias conforme o art. 
109 da Lei Fed. nº 8.666/1993. 
 
9 – CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 - Responsabilizar-se pela entrega do objeto do presente contrato, obedecidos os prazos e condições fixados no 
Edital e seus respectivos anexos. 
 
9.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação 
necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros 
decorrentes dos serviços constantes do presente contrato. 
 
9.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou 
pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
9.4 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua habilitação, incluída a 
regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública, sob pena de rescisão contratual. 
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9.5 - Permitir o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública concedente, bem como dos órgãos de 
controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na forma dos artigos 45 e 49 a 51 da 
Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 
 
9.6 – Assumir a responsabilidade que a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado; 
 
9.7 - Correrão por conta da empresa vencedora as despesas não previstas inicialmente no contrato referente a 
execução de seu objeto, assim exigidas pelo Gestor do contrato de repasse ou mandatária. 
 
9.8 - Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e informações 
complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à regularidade da empresa com as suas 
obrigações. 
 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR 
10.1 - O valor estimado para o contrato é de R$ .................  
 
11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
11.1 – O reajuste dos preços previsto no art. 55, inciso III da Lei Fed. Nº 8666/93 será realizado anualmente, no 
momento de realização de termo de prorrogação contratual, devendo ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apurado na data elaboração 
do termo.   
 
11.2 - Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
12.1 O prazo para entrega dos equipamentos será de 15 (dias) após emissão da ordem de entrega pelo contratante, 
que sempre que possível será enviada por meio de correio eletrônico, devendo a contratada manter sempre 
atualizado este meio de comunicação. 
  
-As especificações dos produtos serão conferidas no momento da entrega de acordo com o Termo de Referência 
deste edital bem como as certificações, se assim for solicitado na ordem de compras. 
 
13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1 – Aplica-se a este contrato as regras contidas na Lei Fed. nº 8.666/93 e conforme trata o Decreto Fed. Nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013. 
 
14 - . CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 
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14.1  Fica eleito o foro da Comarca de Monte Belo, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes do presente contrato, 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 o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.  
 

Monte Belo, ___de ____ de 2018. 
 

Valdevino de Souza 
Prefeito Municipal de Monte Belo 

 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.668.376/0001-34 

ADM 2017/2020 
 

  

 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO QUADRO DA EMPRESA NÃO HÁ FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE MONTE BELO. 

 
 
 
Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
 
Ref.: PREGÃO Nº 045/2018 
         PROCESSO Nº 119/2018 
 
  
 
 
_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º ________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, para fins do 
disposto no art. 9º inciso III do da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não há funcionário público do município 
de Monte Belo, em seu quadro empresarial.  
 
 
    
 
 
 
___________________________________________ 
(data) 
 
___________________________________________ 
(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.668.376/0001-34 

ADM 2017/2020 
 

  

 
 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA 
EM ÂMBITO FEDERAL. 
 
 
 

  

 

DECLARAÇÃO  
 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

 Atesto que a empresa _________________ inscrito no CNPJ nº ___________ por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº 

__________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, vencedora do processo licitatório nº 045/2018, 

para a aquisição de equipamentos médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde: UBS Municipal, Posto 

de Saúde de Juréia, Posto de Saúde de Santa Cruz da Aparecida e PSF Cândido Bernardes, em atendimento as 

propostas do FNS nº 14034.085000/15.650-7; 14034.085000/15.651-5; 14034.085000/15.652-3; 

14034.085000/1170-17, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  
 
 
 
 

Local e data 

 

NOME 

Representante Legal  
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