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MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2020 – PROCESSO N° 067/2020 
 

TIPO DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO 
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTAS RESERVADAS PARA ME, EPP E MEI 
 

Pregoeiro:  Bruno Arcoverde Cavalcante 
 
Equipe de apoio:  Paulo Sérgio Rangel  
 Mauro Rodrigo Gilberto Carneiro 
 Adriana Rodrigues Costa 
 
 O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 
sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação para o registro de preços do objeto informado na cláusula 2 
deste Edital, cuja direção e julgamento serão realizados pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
designados pelas Portarias nº 22.429/2021, 22.431/2021, 22.432/2021, 22.453/2021, 22.735/2021 e 
22.780/2021, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, em 
conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei Complementar 147/2014, Decreto 
Federal 8.538/2015, Lei Municipal 4.239/2009, o Decreto Municipal nº 7.673/2014, e as condições 
deste instrumento convocatório. 
    
- Início do recebimento das propostas: 16/11/2021, às 12:00 horas. 
- Fim do recebimento das propostas: 29/11/2021, às 08:00 horas. 
- Abertura das propostas: 29/11/2021, às 08:00 horas. 
- Início do Pregão: 29/11/2021, às 09:00 horas.  
 
LOCAL: https://bllcompras.com/  

 
- Formalização de Consultas: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico via internet, no endereço 
https://bllcompras.com/ 
- Referência de tempo: para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 
- Impugnação/Remessa de documentos e informações: https://bllcompras.com/  
 
Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

- Anexo 01 – Descrição do objeto; 
- Anexo 02 – Relação de documentos exigidos para habilitação; 
- Anexo 03 – Modelo de declarações diversas; 
- Anexo 04 – Modelo de proposta comercial; 
- Anexo 05 – Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP/MEI; 
- Anexo 06 – Termo de Referência; 
- Anexo 07 – Minuta do Contrato; 
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA 
PARA OS LOTES 3, 17, 22, 27 e 28 – Cota principal para participação de qualquer interessado cujo 
objeto social seja compatível com o objeto licitado e que atender às condições de participação e 
habilitação estabelecidas neste edital.  
 
PARA OS LOTES 29, 30, 31, 32 e 33 - Cota reservada para participação exclusiva para 
Microempresas, Micro Empreendedor Individual - MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas 
como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 
147/2014. 
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PARA O LOTE  25 – Participação ampla de qualquer interessado cujo objeto social seja compatível 
com o objeto licitado e que atender às condições de participação e habilitação estabelecidas neste 
edital. 
 
PARA OS DEMAIS LOTES – Participação exclusiva para Microempresas, Micro Empreendedor 
Individual – MEI e Empresas de Pequeno Porte, qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006, com alterações da Lei Complementar 147/2014. 
 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  1.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do 
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do 
sistema de Pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 
2º e 3º do Artigo 2° da Lei 10.520/2002. 
  1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de BARBACENA/MG, 
denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil (https://bllcompras.com/) e  se estenderá até as 18:00 h do mesmo dia. Caso necessário, será 
retomado no dia útil seguinte, às 14:00 h, para sua continuação. 
  
2 – OBJETO  

2.1 – O objeto da presente licitação é aquisição de equipamentos para atender a Unidade de 
Atenção Especializada em Saúde do Hospital Geral de Barbacena – Dr. José Américo, conforme 
Emendas Parlamentares – Proposta 14.675.553000/1150-03 – Portaria 1.748 de 23 de outubro de 
2015 e Proposta 14.675.553000/1160-06 – Portaria 2.848 de 22 de dezembro de 2016, conforme 
especificações contidas no anexo I, minuta de Contrato, que são partes integrantes deste edital.  
 2.2 – A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço. 
 
3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 3.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária  
10.302.0003.2.632 – MANUTENÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 
 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (457) – Fonte 253 
 
4 – RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
  4.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação na licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 
 
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  5.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja 
compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
 5.1.1 – Poderão participar da “COTA PRINCIPAL”, todos os interessados que preencham os 
requisitos do edital – Anexo 02; 
 5.1.2 – Para a “COTA RESERVADA” e “COTA EXCLUSIVA” poderão participar somente as 
empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 
Microempresário Individual – MEI, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, não obstando sua participação na “COTA PRINCIPAL” – 
Anexo 01. 
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5.1.3 – Se a ME, MEI ou EPP vencer a “cota reservada” e a “cota principal” e houver 
diferença de preço apresentado entre as duas cotas, a contratação ocorrerá pelo menor preço; 

5.1.4 – Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, conforme previsão do Art. 8º § 2º, Decreto 
Federal 8.538/2015. 
 5.2 – A Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo 05 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na proposta de preço (Anexo 04) o seu 
regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/2006). 
  5.3 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, juntamente com a proposta (Anexo 04);  
 5.3.1 – Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
telefone: (041) 3097-4600 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta (Anexo 04) 
e início do Pregão. 
  5.3.2 – A participação no Pregão é de total responsabilidade do licitante e está condicionada 
obrigatoriamente a inscrição e credenciamento, até o limite de horário previsto.  
 5.3.3 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará 
a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos 
pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 
entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 
 5.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
 
6 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
  6.1 – CONDUÇÃO DO CERTAME: 
 6.1.1 – O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), 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 com o auxílio eletrônico; 
  k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 
  6.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL 
   6.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear, através do Termo de 
Credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
https://bllcompras.com.  

  6.2.2 – A licitante deverá manifestar, no campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 
  6.2.3 – 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 
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definição de senha privativa. 
  6.2.4 – 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 Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
  6.2.5 – 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 à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros; 
  6.2.6 – 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; 
 6.2.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
             6.3 – PARTICIPAÇÃO 
  6.3.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos.  
 6.3.2 – 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; 
  6.3.3 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.org.br. 
 6.3.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 6.4 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
  6.4.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 
aceitabilidade das propostas.  
 6.4.2 – Serão desclassificadas as propostas: 
 a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas neste edital; 
 b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam sua identificação. 
  6.4.3 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
   6.4.4 – O participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote; 

6.4.4.1 – O lance ofertado é irretratável e de inteira responsabilidade do licitante; 
  6.4.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
  6.4.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
  6.4.7 – No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados. 
  6.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
operadores representantes dos participantes, por meio de mensagem eletrônica na caixa de 
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
  6.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. 
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O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 30 (trinta) segundos a 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 
apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 
 6.4.10 – O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 
proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 
 6.4.11 – O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta ou lance de 
menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 
 6.4.12 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 
Edital. Também, nessa etapa, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja 
obtido preço melhor; 
  6.4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 
  6.4.14 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
 
7 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
  7.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
  7.2 – O preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser feito por meio do 
sistema BLL, contendo as ESPECIFICAÇÕES, MARCA e VALOR do produto ofertado, no que 
couber. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, marca e valor do 
produto neste campo implicará desclassificação da Empresa, face à ausência de informação 
suficiente para classificação da proposta; 
 7.3 – Na hipótese do licitante Microempresa (ME), Microempreendedor Individual (MEI) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), será necessária a informação desse regime fiscal no campo 
próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar os benefícios do 
direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 
  7.4 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01; 

7.5 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a 
estabelecida no edital. 
   
8 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
   8.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o 
prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
  8.2 - O(A) Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor preço; 
 8.3 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará 
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 
  8.4 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
 
9 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
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9.1 – Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 
4.239/2009, será procedido o seguinte: 

9.2 – A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada para apresentar a nova proposta 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes 
que se enquadrarem na hipótese de ME – EPP – MEI; 

9.3 – Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrem como ME – EPP – MEI na ordem classificatória, para o exercício 
dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.4 – No caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas ME, EPP e MEI, que se 
encontrem na situação descrita no item referente ao Empate, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a oferta;  

9.5 – O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, 
superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por ME, EPP e MEI; 

9.6 – Neste momento, o pregoeiro verificando que há licitante na condição de ME – EPP – 
MEI, em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 
Complementar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009; 

9.7 – A licitante devidamente enquadrada como ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, na forma 
do Decreto Federal 8.538/2015; 

9.8 – Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis uma única vez, por igual 
período, desde que solicitado, por escrito, pela licitante, a critério da Administração Pública. 
 9.9 – A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula SANÇÕES 
do edital e Lei n. 8.666/93. 
 
10 – PROPOSTA ESCRITA E DOCUMENTAÇÃO 
  10.1 – Os documentos relativos à habilitação e a proposta escrita, com os preços finais 
após a etapa de lances, deverão ser encaminhados, preferencialmente, através de campo 
próprio na Plataforma da BLL ou via e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br, no prazo máximo 
de 02 (duas) horas do encerramento dos lances, devidamente assinados/autenticados 
digitalmente. 
  10.1.1 – Considera-se assinatura digital a espécie de assinatura eletrônica viabilizada 
pelo emprego da criptografia assimétrica ou criptografia de chaves públicas, cuja utilização foi 
consagrada no Brasil com a edição da Medida Provisória 2.200-2/2001. 

10.1.2 – Caso a licitante vencedora não possua assinatura/autenticação digital, 
apontando-a em todos os seus documentos, além do encaminhamento dos documentos na 
forma do item 10.1, esta deverá realizar o encaminhamento da documentação original ou em 
cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da sessão pública 
virtual, para a Diretoria de Licitações – Rua Baronesa Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, CEP 
36.201-002, Barbacena/MG, A/C do(a) pregoeiro(a) - e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 
  10.1.3 – O comprovante de postagem deverá ser enviado por e-mail 
(licitacao@barbacena.mg.gov.br) no mesmo dia da postagem, para fins de comprovação do 
cumprimento do prazo acima estabelecido. 
 10.2 – A habilitação das proponentes será verificada por meio do SICAF, ou CRC emitido 
pelo Município de Barbacena com certidões atualizadas, e nos documentos por eles abrangidos 
conforme Anexo 02, para os que não possuem cadastro a fim de comprovar a regularidade de 
situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 8.666/93. 
  10.2.1 – O Registro no SICAF ou CRC deve ser anterior a realização do pregão.       
 10.2.2 – As ME, EPP e MEI deverão apresentar a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, na forma do art. 4º do Decreto Federal 8.538/2015. 
 10.3 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará a desclassificação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas na 
cláusula sanções deste Edital, podendo o(a) Pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a 
proposta ou o lance subsequente; 
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 10.4 – Após a conferência dos documentos, caso estejam de acordo com o solicitado será 
declarada a empresa vencedora do lote, ocasião em que o Pregoeiro enviará mensagem, no sistema, 
informando a data e hora em que serão declarados os vencedores, momento no qual será aberto o 
prazo para manifestação de intenção de recurso, esclarecendo que não sendo feito neste momento 
na plataforma, não será conhecido o recurso. 
 10.4.1 – O Pregoeiro informará a data prevista na cláusula 10.4 no dia anterior à declaração 
dos vencedores, sendo de inteira responsabilidade das licitantes acompanharem todos os atos na 
plataforma eletrônica. 
 10.4.2 – O prazo estabelecido pela plataforma eletrônica para manifestação de intenção de 
recurso é de 15 (quinze) minutos. 

10.5 – A Proposta de Preços escrita (ANEXO 04), com a especificação completa conforme 
Anexo 01 e com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas 
as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual e/ou Municipal, endereço 
completo, número de telefone, número de agência e conta bancária, e deverá conter: 
  a) Preço unitário e total do lote, em algarismos, em moeda corrente do país, estando nele 
inclusas despesas, impostos, taxas, frete e demais encargos;  
  b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura 
das propostas virtuais. Em caso de ausência ou divergência desta informação, prevalecerá a 
estabelecida no edital. 
  c) Especificação completa do item oferecido, incluindo marca, devidamente registrado no 
Ministério da Saúde/ANVISA, com as informações técnicas que possibilitem a sua completa 
avaliação, no mínimo conforme descrito no Anexo 01, deste Edital; 
 d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
 10.6 – Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 
que oferecer(em) o MENOR PREÇO POR LOTE; 

10.7 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
  10.8 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 
 10.9 – Serão rejeitadas as propostas que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em 
seus valores unitários; sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; contiverem qualquer limitação ou condição 
substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por 
decisão do(a) Pregoeiro(a); 
   10.10 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o de 
menor valor. 
 
11 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO 
 11.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, 
cabendo ao contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 1993. 

11.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como 
de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

11.1.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Gestor poderá a qualquer 
momento reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados 
no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

11.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 
condições de pagamento fixadas neste edital. 
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12 – REAJUSTE 
 12.1 – Os valores constantes do Contrato oriundo da presente licitação poderão ser 
reajustados mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV – ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que 
represente o menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da 
Lei 8.666/93. 
 12.1.1 – A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação 
da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 
 12.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas 
Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 
 
13 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 13.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, qualquer pessoa que não se 
manifestar até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão do Pregão, 
apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que o viciaram, direta e 
preferencialmente na plataforma da BLL (https://bllcompras.com), ou pelo e-mail 
licitacao@barbacena.mg.gov.br.  
  13.1.1 – Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, antes da data de abertura da Sessão do Pregão. 
 13.2 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 
 13.3 – Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 
nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 
decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 
 13.4 – 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 úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr a partir 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 13.5 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro que, não reconsiderando sua decisão o fará 
subir ao Chefe do Executivo, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 13.6 – O recurso deverá ser apresentado, no prazo estipulado neste edital, e deverá ser 
elaborado direta e obrigatoriamente na plataforma da BLL (https://bllcompras.com). 
 13.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto ao resultado do 
certame, importará decadência do direito de recurso. 
 13.8 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 13.9 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 
bem como a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando 
o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. Não será aceito o 
Recurso, cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 
 13.10 – O Recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 13.11 - Decididos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a 
contratação. 
 
14 - CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 
  14.1 – A licitante vencedora deverá entregar os produtos, no quantitativo solicitado e em 
conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta ofertada. A entrega do objeto 
ora licitado deverá realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da 
emissão e envio da Autorização de Fornecimento emitida pelo setor competente. 
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 14.2 – Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situada à Avenida 
Olegário Maciel, 355-A, Bairro Centro, Barbacena – MG, no horário compreendido entre 8:00 às 
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 14.2.1 – A empresa contratada deverá fornecer e se responsabilizar por toda a mão de obra 
para carga, descarga e entrega dos equipamentos em boas condições e inalterabilidade da 
integridade dos equipamentos, sendo total responsável pelas despesas para a execução destas 
obrigações. 
 14.2.2 – Os equipamentos deverão ser transportados considerando as condições e 
precauções apontadas pelo fabricante. 
 14.3 – Os equipamentos deverão ser novos, acondicionados em embalagens íntegras, e 
deverão pertencer à linha atual de produção do fabricante, em versões atualizadas, última versão do 
mercado, sendo expressamente vedado o fornecimento de equipamentos recondicionados. 
 14.4 – Os equipamentos deverão contar com garantia de 12 (doze) meses ou proporcional à 
especificidade cada equipamento, contada a partir do aceite definitivo do equipamento. 
 14.5 – Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos ao menos uma cópia do 
manual de operação do respectivo aparelho, com informações claras para a operacionalização 
correta do equipamento. 
 14.6 – Todos os equipamentos deverão acompanhar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, podendo ser 
a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do Certificado devidamente autenticado. 
 14.7 – Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis para proceder à instalação. 
 14.8 – O treinamento de operação deverá obedecer às datas a serem agendadas com a 
equipe médica. 
 14.9 – A contratada deverá apresentar declaração do fabricante acerca de informação sobre 
assistência técnica autorizada no território nacional, bem como catálogo de cada 
equipamento/fabricante com todas as especificações técnicas necessárias. 
 
15 – RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 
 15.1 – Os produtos licitados serão recebidos na forma do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 15.2 – O recebimento provisório do objeto dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 
 a) devidamente embalados, identificados, nas quantidades corretas; 
 b) em conformidade com as especificações, prazos e horário constantes deste edital; 

15.3 – Os produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data da entrega. 
 15.4 – Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão 
ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento 
provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor. 
 15.4.1 – Os equipamentos que forem rejeitados na entrega deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 15.5 – Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em 
desacordo com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, o gestor do contrato 
notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado ou 
complementar o material faltante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 15.6 – Após a realização da instalação, testes e treinamento será emitido o Certificado de 
Aceite Definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as 
especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), devidamente instalados, 
testado e com treinamento realizado de maneira satisfatória. 

15.7 – Deverá ser substituído o equipamento que apresentar defeito de fabricação, por outro 
novo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação efetuada pelo Contratante. 
  
16 – PAGAMENTO E PREÇO 
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 16.1 – O preço máximo definido para o presente processo licitatório é de R$3.572.831,09 
(três milhões, quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e nove centavos). O valor 
máximo aceitável por unidade encontra-se discriminado no Anexo 01 deste edital.  
 16.2 – O pagamento da despesa obedecerá aos Artigos 5º e 54 da Lei 8.666/1993, e Artigo 
63 da Lei 4.320/64, e será feito da seguinte forma: em até 05 (cinco) dias após o fornecimento dos 
equipamentos e completa instrução de processo junto à Tesouraria do FMS.  
 16.2.1 – O prazo será considerado após o recebimento de cada processo de pagamento 
devidamente aprovado pela Chefia de Controle Interno do FMS. 
 16.2.2 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de 
depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 
licitante vencedora não seja correntista deste estabelecimento bancário, o pagamento será realizado 
por ordem de pagamento através daquele banco. 
 16.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
 16.4 – A contratada apresentará na Diretoria Financeira do FMS/SESAP os originais das 
certidões negativas de débitos junto à União (Certidão abrangendo inclusive Contribuições 
Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, FGTS e CNDT (válidas e regulares).           
 16.5 – O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos impostos, 
taxas, emolumento, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão de obra especializada, 
leis sociais, administração, lucros, produtos, transporte do produto e de pessoal e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
 16.6 – Não será pago o produto entregue em desacordo com as especificações deste Edital. 
 
17 – CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

17.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará Contrato, junto ao 
Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste edital, Minuta de Contrato e 
nos demais Anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do 
objeto licitado. 

17.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
comunicação, para assinatura do Contrato.  

17.3 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 

17.4 – A licitante deverá manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 

17.5 – A validade do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, e até 31 de 
dezembro de 2021, para fins financeiros e fiscais. 

17.6 – O termo de contrato poderá ser dispensado, nos termos do Artigo 62 da Lei 
8.666/1993. 
 
18 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

18.1 – Após a assinatura do contrato, o município emitirá Requisição de Empenho e Ordem 
de Fornecimento, visando a execução do objeto licitado, de acordo com as Condições de Execução. 
 18.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, com o FGTS, com o INSS, CNDT e ISSQN. 
 18.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar o fornecimento dentro do prazo 
estabelecido, sujeitá–lo–á a aplicação das penalidades prevista na cláusula das sanções 
administrativas deste Edital. 

18.4 – A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo 
Município nas seguintes hipóteses: 
 a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 
das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 
 b) Bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 
acordo entre as partes. 
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 c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
19 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 19.1 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e fiscalização do 
Contrato, serão realizados servidor Junior Mateus Dias. 

19.2 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica co-responsabilidade 
do Município ou de seus agentes e/ou prepostos fiscais. 
 
20 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 20.1 – Fornecer o material requisitado contratado, na forma e condições fixadas no presente 
edital, após recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente. 
  20.2 – Assumir inteira responsabilidade pela qualidade do item fornecido, bem como observar 
rigorosamente a regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, executando 
todo o fornecimento com esmero e perfeição. 
 20.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades referentes 
ao fornecimento do objeto. 
 20.4 – Sujeitar–se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando 
recusar–se, injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 
 20.5 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, obrigações assumidas, bem como manter 
em dia as obrigações sociais e salários dos empregados, as normas de segurança, medicina e 
higiene do trabalho. 
 20.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstituir, no prazo de 10 (dez) dias, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 
aplicáveis ou cabíveis. 

20.7 – Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
o acompanhamento pela Administração. 

20.8 – Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o 
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação. 
 20.9 – Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 
sobre a execução de serviços em locais públicos. 

20.10 – A empresa contratada deverá no tocante a execução e entrega do objeto, obedecer 
rigorosamente todas as disposições legais pertinentes e atender a todas as exigências previstas na 
lei 8.666/93. 

20.11 – A Contratada se obriga a manter durante toda a vigência contratual, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
21 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 21.1 – Publicar o extrato de contrato, fiscalizar a execução, avaliar a fiel observância do que 
foi pactuado, através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do 
cumprimento do objeto, registrando em relatório as deficiências porventura existentes, notificando a 
empresa e determinando prazo para a regularização das falhas observadas. 

21.2 – Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens por meio do Fiscal de Contrato, 
quando estiver de acordo com as exigências do edital, seus anexos e do contrato.  
  21.3 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada no Contrato, 
referentes às Notas Fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro 
do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas. 
 21.4 – Prestar informações e esclarecimentos necessários que possam a ser solicitados pela 
Contratada, para a perfeita execução do contrato. 

21.5 – Informar à Autoridade Superior a ocorrência de fato irregular cometido pelo contratado. 
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22 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 22.1 – A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos 
de habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, 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 de contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal 10.520/02), enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 22.2 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 
execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à 
aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 
posteriores. 
 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias 
medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 
descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 
desatender às determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato. 
 b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 
estipulados, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos 
incisos III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 
instrumento equivalente; 
 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 
bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 
 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, 
destina-se a punir as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao 
interesse público de difícil reversão. 
 22.3 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 
exceder a 02 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público 
e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade; 
 22.4 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 
participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles 
celebrar contratos; 
 22.5 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 
Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 
 22.6 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 
reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 
punida. 
 22.7 – A multa prevista nesta cláusula será: 
  I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 
obrigação; 
 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 
dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 
prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, 
calculada sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará 
cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento 
equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 
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Administração Municipal, por prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 
 22.8 – O valor correspondente a multa, após o devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 
devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 
 22.9 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 
caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 
 22.10 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 
nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal de Fazenda, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, 
II e III do item 7 desta cláusula; 
 22.11 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 
ativa, para cobrança judicial. 
 22.12 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 
eximem a licitante vencedora da plena execução do contrato. 
 22.13 – Se a licitante vencedora ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força 
maior, de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 
indicando a alteração dos prazos pretendidos. 
 22.14 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação 
a aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 
veracidade do fato. 
 
23 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 23.1 – Poderá o Município de Barbacena revogar esta licitação, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiro mediante ato escrito e fundamentado. O Município de 
Barbacena poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura. 
 23.2 – Independentemente de solicitação, o Município de Barbacena poderá convocar o 
Fornecedor, após a assinatura do contrato, para negociar o valor ofertado visando manter o mesmo 
objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos 
preços de mercado. 
 23.3 – A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de 
todas as disposições contidas neste Edital.  
 23.4 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 23.5 – Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos 
documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão, para a realização de diligências 
e marcará nova data para sua continuidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

23.6 – O Pregoeiro, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
quadro de servidores da Administração Direta e/ou Indireta do Município de Barbacena, ou ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 

23.7 – A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do 
Instrumento Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 23.8 – O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometam a lisura da licitação. 
 23.9 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
de acordo com a legislação que regula a matéria; 
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 23.10– Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 23.10.1. – A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

23.11 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devido, deverão estar regularizados 
com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, inclusive ISSQN, junto a 
Secretaria Municipal de Fazenda; 
 23.12 – A Diretoria de Licitações somente responderá as consultas formuladas na plataforma 
da BLL até 03 (três) dias antes da abertura do certame. 
 23.13 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
retificação não alterar a formulação das propostas; 
 23.14 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 
competente é o da Comarca de Barbacena – MG, com exclusão de qualquer outro. 
 23.15 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Barbacena – e-DOB, www.barbacena.mg.gov.br e os 
demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através da plataforma da BLL. 

 
Barbacena, 16 de novembro de 2021. 

 
 
 

Alysson Felipe de Vasconcelos 
Responsável por Editais 
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ANEXO 01 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020     PROCESSO Nº 067/2020 
 

LOTE COTA CÓD. UNID. QUANT. DESCRIÇÃO 
VALOR UNIT. 

MÁXIMO 

1 E 206821 UNI 1 

ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS / 
HEMOGASÔMETRO -- Analisador de pH e gases 
com calibração automática. Possui display gráfico 
de 64 x 128 pontos, teclado alfa-numérico de 17 
teclas, impressora térmica, CPU de oito bits com 
memória flash. Para rotinas pequenas. Possui 
software amigável, com rotinas de manutenção e 
teste. Parâmetros Medidos: pH, pCO2, pO2 e PB. 
Parâmetros calculados: HCO3, TCO2, BE, SO2, 
O2cont, SBE, SHCO3, A, AaDO2, a/A. Volume 
mínimo de amostra: 80 microLitro. Possui eletrodos 
de fácil manutenção. Alimentação elétrica bivolt ou 
a ser definida pela entidade solicitante. 

R$35.000,00 

2 E 206822 UNI 3 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO 
MOVEL -- Aspirador de Secreção Portátil - De 4 a 
6 litros Equipamento em móvel texturizada apoiada 
sobre quatro rodízios giratórios de 3 "de diâmetro, 
com freio"Ruído (menor que 60 dBA); Aspiração 
suave e ajustável de 0 22pol HG (560 mmHg), com 
registro de agulha de passo fino, em aço inox.Caixa 
de proteção do conjunto motor em fibra resistente, 
c/ sistema deexaustão forçada de ar;Sistema de 
ventilação interna do motor de 1/4 HP; 
Cabeçote aletado para facilitar a dissipar do 
calor;Funcionamento através de diafragma de 
neoprene e nylon;Isento de óleo;Micro-filtro na 
descarga de ar para o meio para evitar a difusão 
debactérias para o ambiente de uso do equipamento 
co retenção de ar até 0,5 mícron; vacuometro , 
calibrado até 29 pol Hg (760 mmHg)"; 
Sistema lógico programável com display alfa 
numérico de fácil visualização, com teclas para 
inibição do som dos alarmes, rearme de aspiração e 
seleção de modo continuo ou intermitente através 
de pedal de acionamento Indicação de operação 
com o sem pedal, espera para rearme, e som 
inibido. Duplo sistema de segurança que interrompe 
a aspiração em caso de frasco cheio com alarmes 
audiovisual Suporte para duas cânulas; Lâmpada-
piloto para indicação de ligado geral; Com 02 dois 
frascos coletores de secreção de plástico 
(termoplástico) autoclavável, capacidade 
aproximada de 3,0 litros graduado em alto-relevo; 
Tampão do frasco em silicone com vedação 
hermética (conexão tipo "engate-rápido"). Medidas 
externas aproximadas: 45 x 50 x 120 cm; 
Alimentação elétrica bivolt: 110 / 220 V AC com 
chave de comutação ou a ser definida pela entidade 
solicitante; Potência elétrica prevista: 540 VA - 

R$3.605,64 
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Frequência: 50 Hz / 60 Hz. Registro no Ministério 
da Saúde / Anvisa. 

3 P 300443 UNI 8 

BERÇO_AQUECIDO -- Berço Aquecido. 
Equipamento com sistema de aquecimento por 
calor irradiante por elemento aquecedor revestido 
de quartzo localizado na parte superior do berço 
com calha protetora e com aletas direcionadoras 
que propiciam calor homogêneo em toda a área do 
colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal 
para posicionamento do aparelho de raios X; 
Possuir bandeja para alojamento do filme 
radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica 
através de dispositivo de detecção eletrônica para 
sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-
nascido construído em material plástico 
radiotransparente com possibilidade de ajuste de 
inclinação em Trendelemburg e Próclive; Colchão 
de espuma de densidade adequada ao leito do 
paciente coberto com capa em PVC removível; 
Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com 
rodízios com freios e pára-choques frontal e 
traseiro; Painel de controle integrado com 
indicações gráficas e numéricas com acabamento 
liso que evita a penetração de líquidos e com teclas 
tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal 
líquido de alta resolução com iluminação de fundo 
para indicação de temperatura e potência desejada, 
relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção 
dos valores programados; Sistema de controle 
microprocessado, com modo de operação servo 
controlado através de sensor ligado ao RN e 
manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes 
audiovisuais intermitentes para visualização à 
distância indicando pelo menos: falta de energia, 
falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e 
alta temperatura do paciente, alta temperatura do 
elemento aquecedor com desligamento automático; 
Permite indicações simultâneas de temperatura da 
pele, da temperatura de ajuste, da temperatura 
auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de 
potência de aquecimento em uso e dados do 
paciente; Deverá acompanhar o equipamento, no 
mínimo: Prateleira sob o leito para guarda de 
materiais, duas prateleiras giratórias para monitores 
que suporte a carga de pelo menos 10 Kg, suporte 
flexível para posicionar circuitos de ventiladores, 
haste para bomba de infusão e suporte de soro. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.  

R$17.181,82 

4 E 1012070 UNI 2 

BIPAP COM MONITOR GRÁFICO -- 
Equipamento utilizado para ventilação mecânica 
não invasiva com pressão positiva. Deve atender os 
seguintes tratamentos: Terapia intensiva, semi-
intensiva, recuperação, fisioterapia, ventilação 
adulto e infantil. Deve operar com faixa de pressão 

R$23.595,50 
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de mínimo: 4 a 20 cm de H2O; Freqüência 
respiratória mínima de 4 á 30 BPM. Possuir 
indicação de monitoração; Possuir alarmes internos 
com registro histórico; Oferecer no mínimo três 
modos ventilatórios. Deve realizar leituras no 
mínimo dos parâmetros Ipap, Epap, CPAP, 
Frequência Respiratória e Risetime; Deve permitir 
o uso para desmame de pacientes 
traqueostomizados. Deve permitir o registro de 
históricos das últimas ocorrências de alarmes. 
Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os 
parâmetros em display. Deverá acompanhar o 
equipamento, no mínimo: Máscara facial tamanho 
M reutilizável; Máscara facial tamanho G 
reutilizável; Máscara facial pediátrica reutilizável, 
Circuito para ventilação não invasiva reutilizável, 
Válvula de exalação reutilizável, Conectores para 
O2 reutilizável. Alimentação elétrica bivolt ou a ser 
definida pela entidade solicitante. 

5 E 1012071 UNI 2 

BOMBA DE INFUSÃO -- Bomba de infusão 
microprocessada, com dispositivo peristáltico 
linear, vazão de infusão programável na faixa de: 
de 01 a 999,9 ml/h (com incremento de no mínimo 
0,1 ml/h), com taxa de kvo de no mínimo 01 ml/h 
conforme vazão, com tempo de infusão de 1 minuto 
a 99 horas, com volume total de infusão que abranja 
a faixa de 01 ml a 999,9 ml, com reprogramação 
sem a interrupção da infusão. Com indicação do 
medicamento administrado na tela. Funcionamento 
com equipos dedicados. Com alarmes visuais e 
sonoros de: a) oclusão de fluxo, b) ar na linha, c) 
infusão completa, d) bateria com carga baixa e/ou 
descarregada, e) tampa aberta, f) fluxo livre, g) 
bolha de ar, h) kvo i) ligado na rede, j) equipo mal 
posicionado. Com bateria com autonomia de no 
mínimo 4 horas de duração em qualquer modo de 
vazão. Alimentação elétrica bivolt ou a ser definida 
pela entidade solicitante, frequência 60 hz. Deve 
acompanhar cada equipamento: a) kit com 100 
(cem) equipos dedicados.  

R$8.010,99 

6 E 1012072 UNI 12 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 
MECÂNICA -- Estrutura em tubos de aço 
inoxidável, com cabeceira e peseira removíveis, em 
poliuretano, com leito em chapa de aço inox 
perfurado, com espessura mínima de 1,5 mm, com 
par de grades em aço inox, ambas de abaixar, com 
movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e 
próclive comandados por 3 manivelas 
escamoteáveis, com suporte de soro em inox e com 
no mínimo 2 lugares para fixação do suporte, com 
colchão na dimensão do leito, espessura mínima de 
10 cm e densidade de no mínimo D-33, revestido 
em courvin, com rodízios em material inoxidável, 
de no mínimo 5, sendo no mínimo 2 com freios, 
rodas em silicone, com capacidade para suportar 

R$3.100,00 
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pacientes de aproximadamente até 150 kg, com 
dimensões aproximadas de 2,00 m de comprimento 
x 0,90 m de largura x 0,70 m de altura.  

7 E 1012073 UNI 2 

CARRO DE EMERGENCIA -- Carro de 
emergência para acomodação de equipamentos, 
fabricado em estrutura de aço, pintura eletrostática 
texturizada de alta resistência sobre tratamento anti-
ferruginoso. Ter no mínimo 04 gavetas, que 
ocupem a largura do carro, sendo a primeira para 
acondicionamento de medicamentos com 
divisórias. Possuir 04 rodízios de no mínimo 04" de 
diâmetro, com freio em pelo menos dois rodízios, 
pará-choques de borracha em toda a volta para 
proteção contra choque mecânico e puxadores de 
aço inox. Suporte para soro em aço inox de altura 
regulável, equipado com bandeja inox com suporte 
giratório para desfibrilador e cardioversor, com 
sistema de lacre (comum ou pelo suporte de soro). 
Tampo de manipulação dos medicamentos em aço 
inox. Filtro de linha de no mínimo 03 tomadas, 
acompanha tábua de massagem cardíaca, lixeira 
fixa ao carro em aço inox e suporte para cilindro de 
oxigênio. Extensão elétrica de no mínimo 05 
metros. Equipamento de alimentação elétrica bivolt 
ou a ser definida pela entidade solicitante. 
Fornecimento de todos os cabos, conectores, 
acessórios, indispensáveis ao funcionamento 
solicitado, conforme as normas técnicas vigentes. 
Dimensões aproximadas: L: 650 mm x P: 450 mm 
x A: 800 mm . 

R$2.490,00 

8 E 1012074 UNI 1 

CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA UTI -- 
Central de monitoração para UTI. Destinada à 
monitorização de no mínimo 18 leitos via cabo de 
rede e que possibilite futuramente a monitoração 
sem fio. Deve possibilitar a inclusão de dados e 
gerenciamento de informações dos pacientes; Deve 
realizar a monitoração completa de qualquer um 
dos leitos e possibilitar o armazenamento de dados 
por paciente de no mínimo 200 horas; Possuir 
alarmes audiovisuais e possibilidade de silenciar os 
monitores via Central de Monitoração; Possuir 
monitor de LCD de no mínimo 17 polegadas de alta 
resolução, colorida, microcomputador com 
configuração compatível com a Central, teclado 
alfanumérico e mouse; Deve ser compatível e apta 
para amostragem de todos os parâmetros dos 
monitores Multiparâmetros; Possuir software 
completo, incluindo licença do mesmo, em idioma 
português com todos os módulos necessários para o 
completo funcionamento do sistema; Possuir 
sistema de gravação de dados para registro; 
Possibilidade de atualização de software; 
Possibilidade de impressão de relatórios de 
pacientes. Alimentação elétrica bivolt ou a ser 
definida pela entidade solicitante. 

R$19.766,26 
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9 E 300444 UNI 2 

CPAP -- Kit CPAP nasal completo. Aparelho 
CPAP com as seguintes configurações: Faixa de 
Pressão: 4 a 20 cm H2O. Modo de Funcionamento: 
Auto CPAP, Auto Rampa (Tempo de rampa/Rise 
Time) aproximadamente: 0 a 60 min; Compensação 
de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 
metros. Alivio de Pressão Expiratória: Sim; 
Armazenamento de Dados Completo no Cartão: 
sim. Nível de Ruído: < 35 dbA; Ajuste: Teclado, 
botão ou outros. Outras especificações:  
- Alarme de vazamentos da máscara.  
- Máscara Nasal em acrílico transparente com 
válvula exalatória, bocal em silicone ou gel atóxico, 
e head gear em neo-prene para fixação ao rosto, 
entrada suplementar para conexão de cânula de 
oxigênio. - Máscara Oro-nasal em acrílico 
transparente com válvula exalatória, bocal em 
silicone ou gel atóxico, e head-gear em neoprene 
para fixação ao rosto, entrada suplementar para 
conexão de cânula de oxigênio. 
- Máscara facial. 
- Umidificador permanente. 
O equipamento deverá apresentar inclusos: mala 
para transporte, tubo de ar flexível (traquéia) com 
aproximadamente 1,80 m, filtros CPAP, cabo de 
energia removível. Alimentação elétrica bivolt 110 
- 240 v AC automático ou a ser definida pela 
entidade solicitante. Manual de instruções. Garantia 
mínima de 12 meses. Registro na Anvisa / MS e/ou 
INMETRO (no que couber). 

R$4.018,00 

10 E 1012076 UNI 2 

DESFIBRILADOR CONVENCIONAL -- 
Desfibrilador convencional monofásico. Deve 
possuir pás interna e externas, com suporte/teste 
para pás, além de baterias. Equipamento de 
alimentação elétrica bivolt ou a ser definida pela 
entidade solicitante. Fornecimento de todos os 
cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao 
funcionamento solicitado, conforme as normas 
técnicas vigentes. 

R$9.378,00 

11 E 300445 UNI 1 

ELETROCARDIOGRAFO -- Aparelho deve seguir 
as especificações : Bateria interna - possui / Tela 
LCD - não possui / Memória - possui / Suporte com 
rodízios - não possui / Laudo interpretativo - não 
possui / Software para exame em computador - não 
possui / Número de canais: 3  

R$6.683,35 

12 E 1012061 UNI 20 

ESCADA COM DOIS DEGRAUS -- Armação em 
tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, 
degraus revestidos com piso de borracha e cinta de 
aço inox, pés com ponteiras de PVC. Capacidade 
aproximada: 120kg. Dimensões externas 
aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 
0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso (aprox.): 0,22 
m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 
(aprox.): 0,22 m. Dimensões aproximadas do 
degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg.  

R$109,11 
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13 E 1012064 UNI 29 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO -- 
Esfigmomanômetro mecânico tipo aneróide, para 
medição de pressão arterial em pacientes neonatal, 
infantil e adulto. Equipamento com visor analógico. 
Diâmetro mínimo do visor: 12cm. Mínima faixa de 
leitura: 20 a 300mmhg. Resolução: máxima de 
2mmhg. Precisão: mais ou menos 2 mmhg ou 
melhor. Possuir válvula de controle de saída de ar 
em metal cromado ou similar. Possuir pêra para 
insuflação em borracha sintética ou látex. Possuir 
válvula unidirecional da bomba de ar. Corpo 
construído em aço com material plástico resistente 
para aplicação. Proteção do visor em acrílico. 2 
braçadeiras adulto, ajustáveis, em tecido 
antialérgico flexível não elástico e resistente com 
fecho em metal ou velcro. Fornecimento do 
certificado e o selo do Immetro do ano corrente, 
com o vencimento de 12 meses. 

R$95,90 

14 E 1012062 UNI 20 

ESTETOSCOPIO ADULTO -- Equipamento 
básico de ausculta cardiopulmonar duplo de adulto. 
auriculas: biauricular; olivas: de silicone; 
auscultador: duplo em aço inoxidável; tubo: tubos 
de borracha siliconada na cor preta.  
 
Especificações técnicas mínimas: 
aspectos gerais:  
1.olivas anatômicas em silicone, com acabamento 
sem rebarbas, 2.conjunto biauricular em aço 
inoxidável, resistente e flexível na curvatura do 
tubo y; 3.tubos de borracha siliconada na cor preta, 
4.auscultador duplo para paciente adulto em aço 
inoxidável; 5.diafragma resistente e de alta 
sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que 
permita um mínimo de escuta de sons ambientais e 
o máximo de sons próprios do paciente adulto; 6. o 
aparelho deverá ser acompanhado por um recipiente 
ou estojo apropriado para condicionamento do 
mesmo. Registrado na ANVISA. Manual técnico. 

R$54,70 

15 E 1012077 UNI 2 

ESTETOSCOPIO INFANTIL -- Equipamento 
básico de ausculta cardiopulmonar duplo infantil. 
auriculas: biauricular; olivas: de silicone; 
auscultador: duplo em aço inoxidável; tubo: tubos 
de borracha siliconada na cor preta.  
especificações técnicas mínimas: 
1.olivas anatômicas em silicone, com acabamento 
sem rebarbas, 2.conjunto biauricular em aço 
inoxidável, resistente e flexível na curvatura do 
tubo y; 3.tubos de borracha siliconada na cor preta, 
4.auscultador duplo para paciente infantil em aço 
inoxidável; 5.diafragma resistente e de alta 
sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que 
permita um mínimo de escuta de sons ambientais e 
o máximo de sons próprios do paciente infantil; 6 o 
aparelho deverá ser acompanhado por um recipiente 
ou estojo apropriado para condicionamento do 

R$65,30 
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mesmo. Registrado na ANVISA. Manual técnico. 

16 E 1012013 UNI 8 

ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR -- 
Estimulador neuro muscular digital, 
microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve 
oferecer no mínimo as correntes TENS FES, 
Corrente Russa, Interferencial. Deve possuir 
sistema de segurança paraemissão das correntes no 
paciente e memória de dados. Deve acompanhar o 
equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 
cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 
eletrodos de borracha. alimentação: bivolt - 127 
v/60hz -- 220 v/60hz ou definida pela entidade 
solicitante. Garantia mínima de 12 meses. 

R$1.489,00 

17 P 300446 UNI 4 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) 
-- Construída em material não-ferroso para evitar 
oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico 
transparente de paredes duplas para evitar a perda 
de calor por irradiação; Possuir trava de segurança 
e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento 
suave da cúpula para evitar acidentes; possuir 
portas de acesso rebatíveis em toda a extensão da 
cúpula; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com 
trincos que possam ser abertos com os cotovelos e 
fechamento sobre guarnição de material atóxico, 
garantindo o isolamento e a condição de leve 
pressão positiva dentro da câmara; Possuir pelo 
menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a 
passagem e posicionamento de circuitos de 
respiradores, facilitando as manobras de intubação, 
sem alterar as condições do ambiente; Possuir 
passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o 
acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte 
com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; 
Leito do paciente construído em material plástico, 
atóxico e radiotransparente, permitindo o 
procedimento de radiografia sem remover o 
paciente; Ajuster do leito na posições 
Trendelenburg e Próclive, pelo menos, sem abrir a 
cúpula; Possibilidade de deslocamento do leito para 
fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, 
com trava de segurança; Possuir colchão de espuma 
de densidade adequada ao conforto do paciente; 
Capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; 
Deve ter balança integrada; Não possuir cantos 
vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e 
desinfecção. Painel de controle microprocessado de 
fácil acesso e remoção para manutenção e 
calibração; Possuir display de LCD luminoso 
(back-light) ou display de segmentos LEDs que 
apresente as informações dos parâmetros 
monitorados; Possuir sensor de temperatura de pele 
e sensor de umidade; Servocontrole de temperatura 
do ar ATC e de pele ITC, permitir monitoração da 
temperatura periférica do paciente e servocontrole 
continuo de umidade relativa do ar. Alarmes 

R$35.680,00 
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mínimos: Alta temperatura -ar/pele-; Baixa 
temperatura -ar/pele-; alta de circulação do ar; falha 
na bateria, hipotermia e hipertermia, desconexão do 
sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de 
energia, desconexão da balança,umidade alta/baixa; 
Desligamento automático em caso de alta 
temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla 
para silenciar alarmes momentaneamente; 
Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de 
pele e ar, pelo menos; Memorização dos últimos 
valores programados de temperaturas, umidade e 
alarmes para o caso de falta de energia; Entrada 
para sensor de temperatura auxiliar; Sistema de 
circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o 
equipamento no mínimo: Gabinete; Suporte para 
posicionar os circuitos de ventiladores; Suporte de 
soro de altura ajustável; Duas prateleiras giratórias 
para suporte de equipamentos que suporte pelo 
menos 10kg; Alimentação elétrica a ser definida 
pela entidade solicitante.  

18 E 1012078 UNI 2 

MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO -- 
Marcapasso cardíaco externo Frequência de 
estimulação básica: 40 a 180 ppm ajustável 
continuamente Erro máximo de ±10%. Frequência 
de estimulação alta: 160 a 720 ppm ajustável 
continuamente Erro máximo de ±10%. Amplitude 
de pulso: Min. a 10V de tensão constante, limitada 
a 12V Erro máximo de ±10%. Sensibilidade: 1 a 
20mV referida à onda sen de 1mV, 45ms converte-
se em assíncrono após a sensibilidade de 20Mv 
Erro máximo de ±15%. Largura de Pulso: 2,0ms 
±0,2ms. Período Refratário: 300ms ±10%, indicado 
após estímulo enviado ou captado de atividades 
espontâneas. Intervalo de Escape: De 1500ms 
(40ppm) a 320ms (180ppm), dependendo da 
frequência de estimulação Erro máximo de ±10%. 
Bateria: alcalina 9V. Potência: 200mW máx., com 
180ppm, 10V de amplitude e carga de 500 ohms. 
Classe de Proteção: CF. Modo de Operação: 
Contínua. 

R$13.945,00 

19 E 1012079 UNI 2 

MEDIDOR DE CUFF -- Manômetro analógico e 
inflador para medição da pressão do Cuff com 
variação de escala de 0 a 120cmH2O; monitor de 
pressão integrado com indicação em códigos de 
cores para faixa ideal de pressão de Cuff; bomba de 
calibração com botão de alivio de pressão. 

R$3.734,31 

20 E 1012080 UNI 1 

MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA 
(PIC) -- Equipamento utilizado no diagnóstico do 
aumento da pressão intracraniana e demais 
tratamentos a depender da aplicação clínica. Deve 
possuir visor digital que mostre PIC média, PIC 
sistólica e diastólica; Gabinete revestido de aço 
inoxidável e resistente aodesgaste do meio 
ambiente; Controle de dispositivos principais; 
Ajuste de amplitude de medição; Deve possuir 

R$26.780,00 
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microsensor, menu simplificado, calibração e 
zeragem em teclas individuais; Programação de 
alarme para pressões mínimas e máximas. Bateria 
interna com no mínimo 5 horas de duração, com 
alerta de bateria fraca. 

21 E 1012081 UNI 1 

MONITOR DE PRESSÃO NÃO INVASIVA 
OSCILOMÉTRICO ( PNI ) -- Equipamento 
utilizado na monitoração de pressão arterial -
sistólica, diastólica e média- não invasiva para uso 
em pacientes adultos/ pediátricos ou neonatais. 
Deve possuir display de LED com indicações dos 
parâmetros, alarmes, bateria carregando/fraca. 
Faixa de medidas adulto de no mínimo 40 a 250 
mmHg, neonato de no mínimo 20 a 135mmHg, 
precisão igual ou superior anorma para pressão não 
invasiva, tempo de medida 30 a 50 segundos, 
intervalo de medida automática entre 
1,2,3,5,10,15,20,30,45,60 e 90 minutos, parâmetros 
mínimos de medição para: valor de insuflação 
adulto 175mmHg, neonato 125mmHg, limite de 
alarme alto 15 a 285mmHg e Off, Adulto e Neonato 
Baixo de 10 a 280mmHg e Off, alarme de 
default:Sistólica - Alto 200mmHg, Baixo 90mmHg; 
Diastólica - Alto 105mmHg, Baixo 40mmHg; 
Média - Alto 140mmHg, Baixo 50mmHg. 
Alarme de limites alto e baixo para todos os 
parâmetros, Alarme de sensor desconectado, 
Alarme de falha no sensor, Alarme procurando 
pulso por longo período, Alarme indicando erro de 
medidas de PANI. Acompanhar o equipamento no 
mínimo: 1 Cabo de força de 3 pinos; 1 Cabo terra; 1 
Extensão de manguito; 1 Manguito adulto. 
Alimentação por rede elétrica ou bateria com no 
mínimo 30 minutos de duração. Alimentação 
elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

R$6.498,00 

22 P 300447 UNI 15 

MONITOR MULTIPARAMETROS PARA 
CENTRO CIRURGICO -- Mutiparâmetro 
atendendo os seguintes parâmetros: 
Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Oximetria 
(SPO2), Temperatura, Pressão Não Invasiva (PNI), 
Capnografia (ETCO2), módulo de análise de 
agentes anestésicos. Tipo de monitor : tela LCD de 
10'' a 12". Parâmetros Débito cardíaco, Indice de 
sedação anestésica e Pressão Invasiva (PI): Não 
possui. 

R$42.529,36 

23 E 1012084 UNI 5 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL 
(AMBU) - TAMANHO ADULTO -- Aparelho 
usado em emergências e pronto socorros para 
reanimação/ressuscitação respiratória manual de 
pacientes, fornecendo ventilação a vítima. Possui 
balão silicone autoinflável, máscara tipo concha de 
silicone transparente rígida. Reservatório fechado 
com capacidade mínima de 2.500 ml, válvula 
unidirecional, que impeça o refluxo e válvula 
inspiratória (válvula de não reinalação). Possuir 

R$287,59 
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válvula limitante de pressão com opção de 
acionamento ou não. Autoclavável. 

24 E 1012085 UNI 5 

RÉGUA DE GASES ( ASSISTÊNCIA 
RESPIRATÓRIA DE PAREDE ) -- Régua de gases 
de parede para gasoterapia, construída em chapa de 
aço ou alumínio, contendendo pontos de gases em 
metais não ferrosos. Régua de parede contendo 
pontes de acesso para gases hospitalares, utilizada 
em leitos ou salas de inalação coletiva para 
gasoterapia. Também pode ser utilizada em UTI, 
salas de recuperação e emergências. Ser constituído 
em aço ou alumínio com pintura eletrostática. Deve 
possuir pelo menos dois pontos de oxigênio, dois 
pontos de ar comprimido e um ponto de vácuo. 
Deve possuir pelo menos seis pontos de tomadas 
elétricas do tipo 2P+T, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 1436:2002, para utilização de 
equipamentos eletromédicos e /ou outras normas 
correlatas e mais atualizadas. Possuir todos os 
pontos devidamente identificados por nome e cor 
padrão.Tomadas elétricas para 127 ou 220 v AC (de 
acordo com a instalação elétrica da unidade). 
Frequência de alimentação: 60 Hz todas em 
conformidade com as normas da ABNT, NBR, 
1436:2002 e /ou outras normas correlatas e mais 
atualizadas. Deve possuir uma válvula para cada 
ponto previsto na régua (oxigênio, vácuo e ar 
comprimido). Deve possuir um ponto de chamada 
de enfermeira, possuir conectores para telefone e 
plug para cabo de rede ("tomadas lógicas", do tipo 
padrão e/ou a ser verificado com a unidade 
solicitante), possuir iluminação indireta, possuir 
divisões internas para separar os sistemas elétricos 
e de gases, possuir todos os pontos devidamente 
identificados por nome e cor padrão. Apresentar 
bordas arredondadas para evitar acidentes. Deve ser 
de fácil instalação e manutenção. Dimensões 
mínimas:1,20 m de comprimento x 0,20 m de 
largura. Fornecimento de todos os cabos, 
conectores e os acessórios indispensáveis ao 
funcionamento para cada unidade. 
Outras especificações: 
- Fluxometro para ar comprimido: capacidade 
máxima de fornecimento de fluxo de 15l/minuto;  
- Válvula reguladora de pressão de ar comprimido: 
pressão máxima de até 011 KGS/cm cúbicos;  
- Fluxômetro para oxigênio: capacidade máxima de 
fornecimento de fluxo de 15l/min;  
- Válvula reguladora de pressão (de O2) com 
pressão máxima de 150 PSI;  
- Vacuómetro com reservatório de capacidade de 
500 ml com manômetro indicador de pressão de até 
76 cm de HG. 

R$10.450,00 

25 A 300448 UNI 1 
SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL 
-- Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto 

R$371.658,00 
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por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 
monitor, 01 Vídeo Gastroscópio, 01 Video 
Colonoscópio e acessórios. Processadora de 
Imagens: Central de processamento de vídeo de 
Alta Definição, que possua magnificação, Wide 
Screen e sistema de captura de imagens. Com 
balanço de branco, ajuste de vermelho e azul 
independentes, seleção de nitidez de imagem, 
enhancement e com sistema de shutter manual ou 
automático. Com sistema de congelamento de 
imagens, controle automático de ganho e 
possibilidade de inserção de dados do paciente e do 
médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo 
composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; 
RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com 
potência compatível mínima de 150 W, com 
sistema de iluminação de emergência e ajuste 
manual e automático do nível de intensidade de 
iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal 
líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 
polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 
1024 pixels e com entrada de vídeo composto, 
vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. 
Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho 
, cor e contraste. Videogastroscópio eletrônico 
flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico 
com campo de visão frontal, ângulo de visão de 
aproximadamente140 graus, profundidade 
aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de 
angulação de aproximadamente 210 graus para 
cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e 
para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro 
externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de 
aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro 
aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. 
Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e 
comprimento total de aproximadamente 1350 mm. 
Esterilizável por processo de baixa temperatura. 
Vídeocolonoscópio eletrônico flexível com CCD 
COLORIDA, sistema ótico com campo de visão 
frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 
graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 
mm, tubo de inserção com diâmetro externo 
aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro 
aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos 
com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. 
Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, 
comprimento total de aproximadamente 2000 mm. 
Controle de angulação mínima do tubo de inserção 
de aproximadamente 180 graus para cima e para 
baixo e aproximadamente 160 graus para direita e 
para esquerda. Esterilizável por processo de baixa 
temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que 
comporte de maneira adequada o sistema completo, 
01 no-break que garanta 10 minutos de operação 
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para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 
02 lâmpada Halógena original sobressalentes para a 
fonte de luz, 01 teclado alfanumérico, cabos de 
conexão para o sistema, maletas para transporte, 
sendo 01 para o Gastroscópio e 01 para o 
Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, 
sendo 04 para o Gastroscópio e 04 para o 
Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e 
desinfecção e demais acessórios necessários para 
garantir o perfeito funcionamento do equipamento.  

26 E 1012068 UNI 1 

TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO -- 
Estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo 
que fornece ao profissional da área de fisioterapia, 
ampla gama de recursos, máxima confiabilidade e 
facilidade de utilização. Com suas formas de terapia 
pré-programadas, possui grande variedade de 
recursos necessários para a reabilitação. 
 
ITENS INCLUSOS 
- 01 Cabo de força 
- 04 Cabos P2/Bananinha (1 branco, 1 cinza, 1 
preto e 1 vermelho) 
- 08 Eletrodos de Silicone 3x5 cm 
- 01 Bisnaga de gel 
- 01 Manual de operação 
 
DADOS TÉCNICOS 
Alimentação elétrica bivolt (autocomutado) ou a ser 
definida pela entidade solicitante.  
Potência de entrada máxima: 16VA 
Corrente bipolar assimétrica 
04 canais independentes com intensidade de 
corrente de até 70 mA 
Certificado de registro junto a Anvisa / Ministério 
da saúde. 

R$1.168,00 

27 P 300449 UNI 13 

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO 
E VOLUMÉTRICO -- Ventilador Pulmonar. 
Ventilador eletrônico microprocessado para 
pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado 
para o uso em terapia intensiva. Possuir os 
seguintes modos de ventilação ou modos 
ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume 
Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; 
Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com 
fluxo contínuo -ciclado a tempo e com pressão 
limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva 
contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de 
Back up no mínimo nos modos espontâneos; 
Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para 
pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão 
controlada e pressão de suporte de no mínimo até 
60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 
a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 
100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 
a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; 

R$62.195,50 
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Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo 
entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. 
Sistema de Monitorização: Tela colorida de no 
mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra 
tecnologia; Monitoração de volume por sensor 
proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá 
ser fornecido dois sensores de fluxo para cada 
categoria de paciente; Principais parâmetros 
monitorados / calculados: Volume minuto exalado, 
volume corrente exalado, pressão de pico, pressão 
de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, 
frequência respiratória total e espontânea, FiO2, 
relação I:E, resistência, complacência, pressão de 
oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas 
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, 
loops pressão x volume e fluxo x volume e 
apresentação de gráficos com as tendências para os 
principais dados monitorados. Sistema de Alarmes 
com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão 
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência 
respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no 
fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga 
da bateria e para ventilador sem condição para 
funcionar, ou similar. Recurso de nebulização 
incorporado ao equipamento; Opção -último 
paciente- ao ligar o equipamento ou 
armazenamento na memória dos últimos 
parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável 
com autonomia de no mínimo 120 minutos; 
Acompanhar no mínimo os acessórios: 
Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço 
articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito 
paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente 
neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, 
Mangueiras para conexão de oxigênio e ar 
comprimido, Alimentação elétrica a ser definida 
pela entidade solicitante.  

28 P 300450 UNI 9 

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO 
E VOLUMÉTRICO MODELO 2 -- Ventilador 
artificial eletrônico, modelo 
neonatal/pediátrico/adulto, modos ventilação vcv, 
simv, cpap, a/c, vni, bilevel, parâmetros 
ventilatórios parâmetros vc, fr, fio2, peep, 
características adicionais 01 bateria interna, 
características adicionais 02 tela monitorização 
gráfica, alarmes alarmes audiovisuais, circuitos 
com circuitos e filtros.  

R$49.750,00 

29 R  300443 UNI 2 

BERÇO_AQUECIDO -- Berço Aquecido. 
Equipamento com sistema de aquecimento por 
calor irradiante por elemento aquecedor revestido 
de quartzo localizado na parte superior do berço 
com calha protetora e com aletas direcionadoras 
que propiciam calor homogêneo em toda a área do 
colchão; Possuir giro bilateral no plano horizontal 
para posicionamento do aparelho de raios X; 

R$17.181,82 
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Possuir bandeja para alojamento do filme 
radiográfico; Possuir sistema de proteção térmica 
através de dispositivo de detecção eletrônica para 
sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-
nascido construído em material plástico 
radiotransparente com possibilidade de ajuste de 
inclinação em Trendelemburg e Próclive; Colchão 
de espuma de densidade adequada ao leito do 
paciente coberto com capa em PVC removível; 
Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com 
rodízios com freios e pára-choques frontal e 
traseiro; Painel de controle integrado com 
indicações gráficas e numéricas com acabamento 
liso que evita a penetração de líquidos e com teclas 
tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal 
líquido de alta resolução com iluminação de fundo 
para indicação de temperatura e potência desejada, 
relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção 
dos valores programados; Sistema de controle 
microprocessado, com modo de operação servo 
controlado através de sensor ligado ao RN e 
manual; Relógio Apagar incorporado; Alarmes 
audiovisuais intermitentes para visualização à 
distância indicando pelo menos: falta de energia, 
falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e 
alta temperatura do paciente, alta temperatura do 
elemento aquecedor com desligamento automático; 
Permite indicações simultâneas de temperatura da 
pele, da temperatura de ajuste, da temperatura 
auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de 
potência de aquecimento em uso e dados do 
paciente; Deverá acompanhar o equipamento, no 
mínimo: Prateleira sob o leito para guarda de 
materiais, duas prateleiras giratórias para monitores 
que suporte a carga de pelo menos 10 Kg, suporte 
flexível para posicionar circuitos de ventiladores, 
haste para bomba de infusão e suporte de soro. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.  

30 R  300446 UNI 1 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) 
-- Construída em material não-ferroso para evitar 
oxidações e facilitar assepsia. Cúpula em acrílico 
transparente de paredes duplas para evitar a perda 
de calor por irradiação; Possuir trava de segurança 
e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento 
suave da cúpula para evitar acidentes; possuir 
portas de acesso rebatíveis em toda a extensão da 
cúpula; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com 
trincos que possam ser abertos com os cotovelos e 
fechamento sobre guarnição de material atóxico, 
garantindo o isolamento e a condição de leve 
pressão positiva dentro da câmara; Possuir pelo 
menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a 
passagem e posicionamento de circuitos de 
respiradores, facilitando as manobras de intubação, 

R$35.680,00 
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sem alterar as condições do ambiente; Possuir 
passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o 
acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte 
com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; 
Leito do paciente construído em material plástico, 
atóxico e radiotransparente, permitindo o 
procedimento de radiografia sem remover o 
paciente; Ajuster do leito na posições 
Trendelenburg e Próclive, pelo menos, sem abrir a 
cúpula; Possibilidade de deslocamento do leito para 
fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, 
com trava de segurança; Possuir colchão de espuma 
de densidade adequada ao conforto do paciente; 
Capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; 
Deve ter balança integrada; Não possuir cantos 
vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e 
desinfecção. Painel de controle microprocessado de 
fácil acesso e remoção para manutenção e 
calibração; Possuir display de LCD luminoso 
(back-light) ou display de segmentos LEDs que 
apresente as informações dos parâmetros 
monitorados; Possuir sensor de temperatura de pele 
e sensor de umidade; Servocontrole de temperatura 
do ar ATC e de pele ITC, permitir monitoração da 
temperatura periférica do paciente e servocontrole 
continuo de umidade relativa do ar. Alarmes 
mínimos: Alta temperatura -ar/pele-; Baixa 
temperatura -ar/pele-; alta de circulação do ar; falha 
na bateria, hipotermia e hipertermia, desconexão do 
sensor à pele do paciente, falta de sensor, falta de 
energia, desconexão da balança,umidade alta/baixa; 
Desligamento automático em caso de alta 
temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla 
para silenciar alarmes momentaneamente; 
Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de 
pele e ar, pelo menos; Memorização dos últimos 
valores programados de temperaturas, umidade e 
alarmes para o caso de falta de energia; Entrada 
para sensor de temperatura auxiliar; Sistema de 
circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o 
equipamento no mínimo: Gabinete; Suporte para 
posicionar os circuitos de ventiladores; Suporte de 
soro de altura ajustável; Duas prateleiras giratórias 
para suporte de equipamentos que suporte pelo 
menos 10kg; Alimentação elétrica a ser definida 
pela entidade solicitante.  

31 R  300447 UNI 5 

MONITOR MULTIPARAMETROS PARA 
CENTRO CIRURGICO -- Mutiparâmetro 
atendendo os seguintes parâmetros: 
Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Oximetria 
(SPO2), Temperatura, Pressão Não Invasiva (PNI), 
Capnografia (ETCO2), módulo de análise de 
agentes anestésicos. Tipo de monitor : tela LCD de 
10'' a 12". Parâmetros Débito cardíaco, Indice de 
sedação anestésica e Pressão Invasiva (PI): Não 

R$42.529,36 
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possui. 

32 R  300449 UNI 4 

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO 
E VOLUMÉTRICO -- Ventilador Pulmonar. 
Ventilador eletrônico microprocessado para 
pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado 
para o uso em terapia intensiva. Possuir os 
seguintes modos de ventilação ou modos 
ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume 
Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; 
Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com 
fluxo contínuo -ciclado a tempo e com pressão 
limitada; Ventilação Não Invasiva; Pressão positiva 
contínua nas vias aéreas - CPAP; Ventilação de 
Back up no mínimo nos modos espontâneos; 
Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para 
pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão 
controlada e pressão de suporte de no mínimo até 
60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 
a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 
100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 
a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; 
Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo 
entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. 
Sistema de Monitorização: Tela colorida de no 
mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra 
tecnologia; Monitoração de volume por sensor 
proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá 
ser fornecido dois sensores de fluxo para cada 
categoria de paciente; Principais parâmetros 
monitorados / calculados: Volume minuto exalado, 
volume corrente exalado, pressão de pico, pressão 
de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, 
frequência respiratória total e espontânea, FiO2, 
relação I:E, resistência, complacência, pressão de 
oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas 
pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, 
loops pressão x volume e fluxo x volume e 
apresentação de gráficos com as tendências para os 
principais dados monitorados. Sistema de Alarmes 
com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão 
inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência 
respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no 
fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga 
da bateria e para ventilador sem condição para 
funcionar, ou similar. Recurso de nebulização 
incorporado ao equipamento; Opção -último 
paciente- ao ligar o equipamento ou 
armazenamento na memória dos últimos 
parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável 
com autonomia de no mínimo 120 minutos; 
Acompanhar no mínimo os acessórios: 
Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço 
articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito 
paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente 
neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, 

R$62.195,50 
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Mangueiras para conexão de oxigênio e ar 
comprimido, Alimentação elétrica a ser definida 
pela entidade solicitante.  

33 R  300450 UNI 3 

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO 
E VOLUMÉTRICO MODELO 2 -- Ventilador 
artificial eletrônico, modelo 
neonatal/pediátrico/adulto, modos ventilação vcv, 
simv, cpap, a/c, vni, bilevel, parâmetros 
ventilatórios parâmetros vc, fr, fio2, peep, 
características adicionais 01 bateria interna, 
características adicionais 02 tela monitorização 
gráfica, alarmes alarmes audiovisuais, circuitos 
com circuitos e filtros.  

R$49.750,00 

 
Obs.: E – EXCLUSIVA  A-AMPLA P – PRINCIPAL R – RESERVADA  

 
 

ANÁLISE PELO GESTOR DE CONTRATO - SESAP 
 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO 
 
 

___________________________________________                     DATA ____/______/_____ 
           ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR                  
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ANEXO 02 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – PROCESSO Nº 067/2020 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador(es); 
02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 
03 – Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 
04 – Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 
 
REGULARIDADE FISCAL: na forma do art. 4º, do Decreto Federal 8.583/2015. 
05 – Certidão Negativa de Débito Estadual do domicílio sede do licitante; 
06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 
07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 
09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do 
licitante; 
11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes e balanços provisórios, devidamente autenticados pela Junta Comercial 
da unidade federativa sede da empresa ou declaração de Imposto de Renda, se for optante pelo 
SIMPLES. 
 
DECLARAÇÕES DIVERSAS 
12 – Declarações conforme modelo do Anexo 03.  
13 – Declarações conforme modelo do Anexo 05 (somente para ME, MEI e EPP). 
 
OBSERVAÇÃO: Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou 
mediante apresentação dos originais. 
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ANEXO 03 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 

Ref: Pregão Eletrônico nº 041/2020 – Processo nº 067/2020 
 

Empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de Identidade nº 
........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 
 

 QUE atende o disposto no art. 27,V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz; 

 QUE inexiste fato impeditivo para a habilitação: que até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 QUE tem conhecimento do instrumento convocatório e que recebeu todos os documentos e 
informações, que conhece e acata as condições para cumprimento das obrigações objeto da 
Licitação; 

 QUE cumpre plenamente os requisitos de habilitação do edital. 
 
 
 

 
 
Local e data 

 
 

___________________________________________ 
(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 
 

 
 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal 
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ANEXO 04 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Pregão Eletrônico nº 041/2020 – Processo nº 067/2020 
 
Objeto: 
 
Razão social, CNPJ, Endereço completo, e-mail,  Telefone/Fax: 
 
Validade da proposta: (mín. 60 dias) 
 
 

Lote Quant. Unid. Especificação Marca  
Valor 

unitário 
Valor total 

01 ... Unid. 
Descrição completa conforme 
especificações constantes do anexo 01 
 

   

   IDEM DEMAIS LOTES    
 

 
Local e data 
 
 
 
 
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 
 
 
OBS: Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 
valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste edital. 
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ANEXO 05 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA 
 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
(NOME DA EMPRESA)____________________________________________________, 
CNPJ Nº ____________________,com sede____________________________________ 
________________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, para fins do Pregão Eletrônico nº 041/2020, DECLARA expressamente, sob as 
penalidade cabíveis, que : 
 
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 
Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 
4.239/2009; 
 
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 
nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 

____________________________,____________de_________ 
 
 

_________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Nº da cédula de identidade:__________________________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
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ANEXO 06  
TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO 07 
MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃONº 048/2021 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, Estado deMinas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa 

Morte, Barbacena/MG, CEP 36.201-900, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,Carlos Augusto 

Soares do Nascimento, brasileiro, casado, servidor público, CPF nº 104.655.416-66, Carteira de Identidade nº 

MG 17.297.424, residente e domiciliado em Barbacena/MG, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PÚBLICA/FMS, sediado na Rua Treze de Maio, nº 342, Centro, Barbacena/MG, CEP 36.200-015, neste ato 

representado por seu Gestor, Secretária Municipal de Saúde Pública, Arinos Brasil Duarte Filho, brasileiro, 

inscrito no CPF sob o nº 529.905.326-68, portador da CI nº M.3.766.139 SSP/MG, residente e domiciliada em 

Barbacena/MG. 

 

CONTRATADA:  

 

a) CLÁUSULA UM: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipamentos para atender a Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde do Hospital Geral de Barbacena – Dr. José Américo, conforme Emendas Parlamentares 

– Proposta 14.675.553000/1150-03 – Portaria 1.748 de 23 de outubro de 2015 e Proposta 

14.675.553000/1160-06 – Portaria 2.848 de 22 de dezembro de 2016, conforme especificações contidas no 

ANEXO I e demais disposições contidas no Edital do Processo Licitatório nº 067/2020 - Pregão Eletrônico nº 

041/2020, parte integrante do presente instrumento. 

 

Item Cod. Quant. Un. Especificação Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

       

       

 

CLÁUSULA DOIS: DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

2.1Para efeitos obrigacionais tanto o Edital do Processo Licitatório nº 067/2020 - Pregão Eletrônico nº 

041/2020, quanto a Proposta nele adjudicada, integram o presente contrato valendo seus termos e condições 

em tudo quanto com as especificações do instrumento convocatório não conflitarem. 

 

2.2O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos, memorando 

023/2020-ACC/SESAP (fl.02); Ata nº 564 do Conselho Municipal de Saúde (fl.04/05); Proposta de aquisição de 

equipamento/material permanente nº 14675.553000/1150-03; Portaria 1.748 de 23.10.2015, Detalhamento de 

pagamento; Portaria 2448 de 22.12.2016, Proposta nº 14675.553000/1160-6, Portaria 163 de 30.01.2020 

(fls.08/32); Termo de Referência (fls.67/69); Imputação ao edital (fls.513/524); Aviso de suspensão (fl.526/527); 

Ofício 026/2020-almoxarifadosesap (fl.530/531); Solicitação de materiais (fls.532/553); Portaria 3.134 de 

17.12.2013 (fl.643/645); Memorando 122/2021-CGM (fl.646); Ofício 051/2021-ACC/SESAP contendo 
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autorização do Exmo. Sr. Prefeito aos 29.03.2021 (fl.647) ratificada as fls. 806; Cotações de preço 

(fls.649/793) instruída com ofício 028/2021-CCOMP (fl.794), planilha de cotações (fls.795/798); Relação de 

itens do processo atestada pela chefe de compras (fl.799); DRF 258/2021 e DRO 391/2021 (fls.802/805); 

Descrição dos objetos à licitar com aprovação das especificações dos itens pela secretaria requisitante 

(fls.808/824); Edital e anexos (fls.826/864). 

2.3 O procedimento licitatório encontra-se com 04 (quatro) volumes, sendo a última folha aquela de número 

865. 

 

b) CLÁUSULA TRÊS: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato, na forma da DRO nº 391/2021(fl. 805)correrão às expensas da 

seguinte dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes: 

 

10.302.0003.2.632 MANUTENÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (457) – Fonte 253 

 

CLÁUSULA QUATRO: DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

 4.1O preço total da presente aquisição é de R$ ...................... (......................) para todo o período 

contratado, vale dizer, 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato, com eficácia 

legal a partir da publicação do respectivo extrato. 

 

4.2O pagamento será efetuado, conforme DRF nº 258/2021 (fl. 802), em até 05 (cinco) dias após a entrega dos 

equipamentos e completa instrução do processo junto a tesouraria do FMS. 

 

4.3 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA através de depósito em conta no Banco 

Itaú, devendo esta informar os dados necessários à efetivação do depósito. Caso a CONTRATADA não seja 

correntista do Banco Itaú, o pagamento será efetuado por Ordem de Pagamento, através daquele banco. 

 

4.4 Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para o pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

 

4.5 Para liberação do pagamento será exigido da CONTRATADA a apresentação junto à Secretaria de Fazenda 

os originais das certidões negativas de débitos junto à União (Certidão Conjunta abrangendo inclusive 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros), Estado e Município, FGTS, INSS e CNDT (válidas e regulares). 

 

4.6 Não serão pagas as aquisições que estejam em desacordo com as especificações constantes no Anexo I do 

Edital referente ao Processo Licitatório nº 63/2021, Pregão Eletrônico nº 028/2021 – Registro de Preços, 

bem como os demais anexos e contrato. 

 

4.7 O pagamento não será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

decorrente de penalidade ou inadimplência da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, correção monetária ou compensação financeira. 
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4.8 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao CONTRATANTE pleno, 

geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar a qualquer 

título, tempo ou forma. 

 

4.9 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a atualização financeira sobre o valor devido pelo 

CONTRATANTE, entre as datas referidas no item 3.2 e a correspondente ao efetivo adimplemento da 

parcela, será quitada utilizando-se o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o 

menor valor acumulado no período. 

 

CLÁUSULA CINCO: DO REAJUSTE 

5.1. Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da 

CONTRATADA, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, aquele que represente o menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos 

termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

5.2. A periodicidade do Contrato será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa se referir. 

5.3. O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas Leis 10.192/2001 e 

8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

CLÁUSULA SEIS: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

6.1. O valor do presente contrato poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

6.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 

impacto nos custos do contrato. 

6.3. Os preços revisionados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de 

pagamento fixadas no Edital. 

c) CLÁUSULA SETE: CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

7.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos, no quantitativo solicitado e em conformidade com as 

especificações constantes do edital e da proposta ofertada. A entrega do objeto ora licitado deverá 

realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da emissão e envio da 

Autorização de Fornecimento emitida pelo setor competente. 

 

7.2 Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situada à Avenida Olegário Maciel, 355-

A, Bairro Centro, Barbacena – MG, no horário compreendido entre 8:00 às 17:00 horas, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis. 
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7.3  A CONTRATADA deverá fornecer e se responsabilizar por toda a mão de obra para carga, descarga e 

entrega dos equipamentos em boas condições e inalterabilidade da integridade dos equipamentos, sendo 

total responsável pelas despesas para a execução destas obrigações. 

 

7.4 Os equipamentos deverão ser transportados considerando as condições e precauções apontadas pelo 

fabricante. 

 
 

7.5 Os equipamentos deverão ser novos, acondicionados em embalagens íntegras, e deverão pertencer à linha 

atual de produção do fabricante, em versões atualizadas, última versão do mercado, sendo expressamente 

vedado o fornecimento de equipamentos recondicionados. 

 

7.6 Os equipamentos deverão contar com garantia de 12 (doze) meses ou proporcional à especificidade cada 

equipamento, contada a partir do aceite definitivo do equipamento. 

 
7.7 Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos ao menos uma cópia do manual de operação do 

respectivo aparelho, com informações claras para a operacionalização correta do equipamento. 

 
7.8 Todos os equipamentos deverão acompanhar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 

emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, podendo ser a cópia da publicação no 

Diário Oficial da União ou cópia do Certificado devidamente autenticado. 

 

7.9 Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para proceder 

à instalação. 

 

7.10 O treinamento de operação deverá obedecer às datas a serem agendadas com a equipe médica. 

 

7.11  A contratada deverá apresentar declaração do fabricante acerca de informação sobre assistência técnica 

autorizada no território nacional, bem como catálogo de cada equipamento/fabricante com todas as 

especificações técnicas necessárias. 

 
CLÁUSULA OITO: DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

8.1Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será 

realizado da seguinte forma: 

 

8.1.1 O recebimento provisório do objeto dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

a) devidamente embalados, identificados, nas quantidades corretas; 

b) em conformidade com as especificações, prazos e horário contidos no edital. 

 

8.2 Os produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega para efeito de verificação de sua 

conformidade com as especificações exigidas, e em definitivo no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da 

entrega. 
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8.3 Caso sejam apuradas irregularidades na entrega os produtos poderão ser rejeitados de pronto, mediante 

termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório e fazendo imediata comunicação 

escrita/formal ao contratado. 

 

8.3.1 Os equipamentos rejeitados deverão ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

8.4 Se após o recebimento provisório constatar-se que o equipamento está em desacordo com o pactuado o 

gestor do contrato notificará por escrito/formalmente à contratada para nas suas expensas entregue o item 

recusado ou complementar o faltante, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 

8.5 Após a instalação, testes e treinamento será emitido certificado de aceite definitivo atestando que os 

equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas, incluindo acessórios e 

documentação técnica, se encontram instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória. 

8.6 O equipamento que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído por outro novo, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da comunicação efetuada pela contratante.  

 

CLÁUSULA NOVE: DAS OBRIGAÇÕES  

 

9.1. DO CONTRATANTE 

 

9.1.1 Publicar o extrato de contrato, fiscalizar a execução, avaliar a fiel observância do que foi pactuado, 

através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do objeto, registrando 

em relatório as deficiências porventura existentes, notificando a empresa e determinando prazo para a 

regularização das falhas observadas. 

 

9.1.2 Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens por meio do Fiscal de Contrato, quando estiver de 

acordo com as exigências do edital, seus anexos e do contrato.  

 

9.1.3 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada no Contrato, referentes às Notas 

Fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro do prazo previsto, desde que 

atendidas as formalidades pactuadas. 

 

9.1.4 Prestar informações e esclarecimentos necessários que possam a ser solicitados pela Contratada, para a 

perfeita execução do contrato. 

 

9.1.5 Informar à Autoridade Superior a ocorrência de fato irregular cometido pelo contratado. 

 

9.2 DA CONTRATADA 

 
9.2.1Entregar os equipamentos contratados, na forma e condições fixadas no presente edital, após 
recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo setor competente. 
 
9.2. 2 Assumir inteira responsabilidade pela qualidade do item fornecido, bem como observar rigorosamente a 
regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, executando todo o fornecimento com 
esmero e perfeição. 
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9.2.3 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades referentes ao fornecimento 
do objeto. 
 
9.2.4 Sujeitar–se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando recusar–se, 
injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 
 
9.2.5 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações 
sociais e salários dos empregados, as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho. 
 
9.2.6Reparar, corrigir, remover, reconstituir, no prazo de 10 (dez) dias, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 
 
9.2.7Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração. 
 
9.2.8 Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas 
para corrigir a situação. 
 
9.2.9 Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre a execução de 
serviços em locais públicos. 
 
9.2.10 A empresa contratada deverá no tocante a execução e entrega do objeto, obedecer rigorosamente 
todas as disposições legais pertinentes e atender a todas as exigências previstas na lei 8.666/93. 
 
9.2.11 A Contratada se obriga a manter durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DEZ: DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 

Código de Defesa do Consumidor e normas e Princípios Gerais dos Contratos. 

d)  

e) CLÁUSULA ONZE : DAS SANÇÕES 

 

11.1 Caso a CONTRATADA fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de habilitação, 

ensejar o retardamento da execução do 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 de 

contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 

7º da Lei Federal 10.520/2002), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.2 A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a execução irregular, 

ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido à prévia defesa, à aplicação das seguintes 

sanções, conforme art. 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações. 
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f) A pena de ADVERTÊNCIA deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas 

corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir 

qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 

desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato. 

 

g) A pena pecuniária de MULTA, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados, 

pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e 

IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento 

equivalente; 

 
h) A pena de SUSPENSÃO temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 
i) A declaração de INIDONEIDADE do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-

se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de 

difícil reversão. 

 

11.3 Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 02 (dois) 

anos, conforme art. 87, III da Lei nº 8.666/93, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 

interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE; 

 

11.4 A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de 

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar 

contratos; 

 
11.5 As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito Municipal, facultada a 

defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

abertura de vistas; 

 
11.6 Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação 

punida, na forma do art. 87, IV da Lei nº 8.666/93. 

 
11.7 A multa prevista nesta cláusula será: 

I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação; 

 

II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no 

caso de inexecução parcial da obrigação; 

III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos 

fixados para a entrega dos bens e/ou materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos 

quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada sobre 

a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 
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10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 

correspondente à parcela não executada; 

 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o 

regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, 

por prazo legal, observados os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

 

11.8 O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de 

defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município de 

Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 

11.9 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha sido 

exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

 
11.10 Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a 

assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta cláusula, deverá 

ser recolhido à Secretaria Municipal da Fazenda, do CONTRATANTE, através de Guia de Recolhimento, 

no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, II e III do item 

12.7; 

 
11.11  O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para 

cobrança judicial. 

 
11.12 As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 

CONTRATADA da plena execução do contrato. 

 
11.13 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir com 

suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos 

pretendidos. 

 
11.14 O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não 

dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade do fato. 

 

CLÁUSULA DOZE: DA RESCISÃO 

 

12.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais ou contratuais assegura o 

CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato, nos casos e formas dispostos nos artigos 77 a 80 da Lei 

n.º 8666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

 

12.2 A inexecução parcial ou total do presente instrumento enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais a as previstas em lei ou regulamento. 

 

CLÁUSULA TREZE: DA VIGÊNCIA 
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13.1 Este Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da 

publicação do respectivo Extrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, e 65 da Lei 8.666/93, 

havendo razões de interesse público acompanhadas de justificativas. 

 

13.2 No que tange aos créditos orçamentários, a dotação apresentada é válida até 31/12/2021 para efeitos 

financeiros e fiscais, podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o caso. 

 

CLÁUSULA QUATORZE: DA GERÊNCIA 

 

14.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, a gestão e fiscalização 

do contrato será feita pelo(a) servidor(a)____________________ especialmente designado(a). 

 

14.2 O gestor/fiscal do PRC nº 067/2020 – PE nº 041/2020 e contrato, constante acima, responsabiliza-se pela 

verificação de conformidade da confecção/entrega dos itens e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento da avença, sendo permitido, inclusive, atestar as respectivas 

Notas Ficais, acaso seja-lhe delegado tal competência pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

 
14.3 A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante Terceiros, 

por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do Município ou de 

seus agentes e/ou prepostos. 

 

j) CLÁUSULA QUINZE: DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

 

A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS:DO FORO 

 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência do PRC nº 067/2020 – PE nº 041/2020 e respectiva Ata de 

Registro de Preços, regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666/93 e alterações, às quais também se sujeitam as 

partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de Barbacena - MG, para as questões dele resultantes, 

ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. 

     

Barbacena, ________ de ____________________ de ________ 

 

 

k) Carlos Augusto Soares do Nascimento 

l) Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Arinos Brasil Duarte Filho 

Secretária Municipal de Saúde - SESAPS 

CONTRATANTE 
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CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:   

1) ___________________________________________ 

    CPF nº                

2) ____________________________________________ 

    CPF nº           

 
 

 
 


