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PREGÃO PRESENCIAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 

(Processo Administrativo n.° 103/2015) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Buritis, por meio do(a) 
Sra. Terezinha Prisco Damasceno, Pregoeira Titular, da Prefeitura Municipal de Buritis-MG., sediado(a) Av. 
Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-MG., realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 
05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital1. 

Data da sessão: 23/03/2015 

Horário: 09:30h 

Local: Setor de compras e licitações – Prefeitura Municipal de Buritis-MG 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALARES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens  forem de seu interesse. 

 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão Presencial. 

3.2.  Para que sejam beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06: apresentar certidão 
expedida pela Junta Comercial do Estado onde fique demonstrada e comprovada sua  atual condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art.8º da Instrução Normativa nº 103/2007 
do DNRC e ou atendimento nos termos do artigo 42 da Lei Complementar Municipal nº 075 de 01 de 
julho de 2010. A certidão deverá ser expedida em até 6 (seis) meses antes da data da abertura da 
licitação. 

3.3  Como condição para participação no referido Pregão, a licitante deverá ainda apresentar ou firmar 

no ato do credenciamento (fora dos envelopes) as seguintes DECLARAÇÕES: 

                                                           
1
O Município de Buritis adota como referência as minutas de editais da Advocacia Geral da União, 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265. 
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 3.3.1  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 3.3.2  que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.3.3 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.3.4  que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 
3.4 Os documentos apresentados através de cópia produzida por qualquer processo de reprodução,  

deverão ser autenticados por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação até 02 
(dois) dias antes da abertura do certame. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que sejam devidamente credenciados. 

4.2   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 

4.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.2.4 que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;+ 

 

5      DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1 As licitantes deverão apresentar suas propostas sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo representante legal 
da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela constar: 

a) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-mail comercial se 
houver, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento para 
facilitar o contato e o pagamento; 

b) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, discriminando, ainda, o 
valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

c) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 
abertura desta licitação; 

d) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm por conta da 
proponente. 

5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos Anexos. As licitantes 
poderão utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as 
informações, caso necessário. 
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5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes para esse fim. 

5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 
avaliadas pelo(a) Pregoeiro(a). 

5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na proposta, será 
considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital para efeitos de julgamento. 

5.6 A proposta deverá elaborada através do programa COLETA DE PROPOSTA  (disponível no site) , e, 

ainda com CD  da proposta financeira PARA RETORNO no programa, no idioma português do Brasil.  

Suas folhas devem estar numeradas e rubricadas e a última assinada pelo representante legal da 

licitante; 

5.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.8 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os 
preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado. 

5.9 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar embalados em 
envelopes lacrados, não transparentes e denominados: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 

PREGÃO Nº XXXX/XXXX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados 
neste Edital. 

6.2  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 
acompanhamento de todos os participantes. 
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6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3  - O pregoeiro ordenará as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

6.4  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão ofertar lances sendo imediatamente 
informados aos membros da Comissão de Licitação que será consignado em ata.  

6.4.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor por item. 

6.5  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando as regras estabelecidas no Edital. 
 

6.6  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado.  
 

6.7  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o menor lance ofertado.  

6.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, do valor do menor lance.  

6.9 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 

6.10 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.10.1 produzidos no País; 

6.10.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.10.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.11  - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

7    DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

7.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.5 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando ao licitante a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

7.6 O Pregoeiro poderá formular, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, 
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital. 
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7.6.1  - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  

8      DA HABILITAÇÃO  

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2 Habilitação jurídica:  

8.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

8.2.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

8.2.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.2.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.2.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

8.3  - Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.3.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 
aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 
1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.3.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.3.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.3.5 prova de regularidade com as fazendas estadual e municipal  ou Distrital, de 
acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

8.3.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

8.3.7 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 
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8.4  - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

8.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

8.4.2 Qualifica técnica – Área Saúde  

8.4.2.1 - Para concorrer aos itens 06, 07, 09, 26, 27, 29, 31, e 40, as empresas deverão 
comprovar ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

- Alvará de Vigilância Sanitária da empresas licitante. 

- Autorização de funcionamento da empresa emitido pela ANVISA   

8.5  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro. 

8.5.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

8.6  - Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período. 

8.6.1 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será 
concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal. 

8.7  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.1.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10 DOS RECURSOS 

10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

10.2.1  - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
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10.2.2  - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3  - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

12.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 

12.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 
12 (doze) meses  contados do(a) assinatura do contrato. 
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13.1.1 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

13.1.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 05 (cinco)  dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.3.1 Na hipótese de irregularidade do registro o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14 DO PREÇO 

14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

15.2 O local da entrega será na unidade requisitante da Prefeitura Municipal de Buritis-MG, e o 
prazo para entrega da mercadoria será de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento/retirada da 
nota de empenho ou ordem de fornecimento para a entrega. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta junto aos órgãos fiscais 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

17.7 Constatando-se, junto aos órgãos fiscais, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

17.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

17.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

17.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto aos 
órgãos fiscais.   

17.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente nos 
órgãos fiscais. 

17.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

17.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

18  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
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18.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 apresentar documentação falsa; 

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 não mantiver a proposta; 

18.1.6 cometer fraude fiscal; 

18.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução do 
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência, sobre o valor estimado 
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
que poderá ser aplicado com rescisão contratual; 

18.3.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o contratado, 
de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o Município em face de menor gravidade do 
fato e mediante motivação da autoridade superior do  Município, poderá reduzir o percentual 
da multa a ser aplicada. 

18.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

18.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

18.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

18.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Setor de Licitação do Município de 
Buritis. 

18.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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19.2  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
www.buritis.mg.gov.br, pelo fax (38)3662-3046, ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, seção Setor de Compras e Licitações. 

19.3  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

19.4  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

19.5  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

19.6  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

19.7  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

20.2  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

20.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.buritis.mg.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Bandeirantes, nº723, Bairro Centro, Buritis-
MG., nos dias úteis, no horário das 14:00  às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.10 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto 
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nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, 
subsidiariamente. 

20.11 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Buritis, com 
exclusão de qualquer outro. 

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

20.12.1 ANEXO I - Termo de Referência 

20.12.2  ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII 
do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 

20.12.3  ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação 

20.12.4  ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 
9.854/99) 

20.12.5  ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, 
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 

20.12.6 ANEXO VI – Modelo de declaração de ciência; 

20.12.7 ANEXO VII – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

20.12.8 ANEXO VIII- Modelo de credenciamento ; 

Buritis/MG, 27  de Fevereiro  de 2015 

 

Terezinha Prisco Damasceno 

Pregoeira Titular 
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ANEXO   I 

Termo de Referência 

01. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar, para contratação, empresa(s) especializada(s) 

no fornecimento de equipamento hospitalar permanente, conforme descreve o presente edital e seus anexos 

destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, localizadas neste município de Buritis-

MG, CEP: 38.660-000, conforme especificado no ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital. 

1.2. Para fins deste Termo de Referência, considerar-se-á produto(s), como sendo os Equipamentos 
hospitalares permanentes. 

02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO  

2.1.  Visa contemplar as necessidades essenciais das Unidades Básicas de Saúde, garantindo assim, uma 

assistência adequada contínua, integral e humanizada aos pacientes, com conseqüente e organizada 

referência para os diversos níveis de atenção, fortalecer a confiança da comunidade, bem como atender 

os órgãos financiadores como PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica) e evidenciar um bom desempenho na avaliação externa deste programa. Justifico que as 

Unidades Básicas de Saúde são portas de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde e o objetivo 

desses postos é atender uma maior quantidade possível de pacientes com problemas de saúde, sem que 

haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. Sendo assim, faz se necessário que estas unidades 

sejam bem equipadas para que os atendimentos sejam eficazes e de qualidade. 

2.2. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no 

qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o maior percentual de desconto, sem com isso, 

comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal princípio trará benefícios e 

economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir 

e maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao menor preço 

possível.  

03. DOS PRODUTOS  

3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 3.1.1.Os produtos que integram o objeto da presente contratação devem atender as seguintes 

especificações conforme documento anexo. 

 ITEM DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1.  Armário com 01 porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em 

chapa de aço esmaltado. Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, 

com 03 prateleiras de vidro fantasia de 4mm. Dimensões: 0.50 m 
Unidade 6 
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comp. x 0.40 m prof. x 1.50 m de altura.  

2.  Armário de aço com porta de abrir chapa 24 2 m x 1,20 m x 47 cm  

Cinza com 02 portas e três prateleiras. Unidade 15 

3.  Autoclave Horizontal de Mesa Analógica 20 litros. Equipamento 

utilizado nas áreas Odontológicas, estética, manicure, tattoo 

(tatuagem), veterinária, pequenas cirurgias, análises clínicas, 

análises microbiológicas, análises de alimentos, farmacêutica, 

universidades, centros de pesquisa e demais áreas onde há 

necessidade de esterilização de instrumentais e outros;Câmara de 

esterilização em aço inox 304 austenítico norma DIN 

1.4301;Operação fácil e automática, permite o acompanhamento 

em tempo real de todo o ciclo de esterilização;Permite a seleção de 

diferentes tempos de ciclo;Desaeração, saturação, esterilização, 

secagem e desligamento automático;Eficiente secagem do material 

e opção de ciclos extras;Exclusivo sistema de porta dupla em aço 

inox laminados;Controle termodinâmico de temperatura e pressão 

automático, com acompanhamento através de manômetro / 

termômetro, através de painel de fácil operação e 

acompanhamento do ciclo em um único mostrador;Produto 

resistente, com pintura eletrostática externa e interna epóxi / 

poliéster, tubulação interna em silicone para alta pressão e 

guarnição em silicone vulcanizado de alta resistência;Não utiliza 

reservatórios que acumulam água usada, mas água nova para cada 

ciclo;Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, 

pressão ou falta de água, com sensor de desligamento total;Seis ( 6 

) sistemas de segurança para total proteção do operador;Não 

necessita de tubulação para drenagem de água, facilitando sua 

instalação;Fácil instalação e manutenção;Capacidade total 20 litros; 

Diâmetro da câmara: 250 mm; Comprimento da câmara: 400 mm; 

Altura externa: 380 mm; Comprimento externo: 600 mm; Largura 

externa: 450 mm; Peso: 20 Kg; Potência: 1000 Watts; Frequência: 

50 / 60 Hz; Tensão: 110 Volts Temperatura de trabalho padrão 

O.M.S.: 121ºC; Pressão de trabalho: 1 Kgf / cm2;Câmara de 

esterilização: Inox AISI 304; Gabinete: Aço 1020; Pintura externa / 

interna: Eletrostática; Manômetro / termômetro: Classe B ABNT; 

Dispositivo de segurança: 06;Guarnição: Silicone; Bandejas Internas: 

02 alumínio; Ciclo de secagem: de série; Acessórios: Não há. Unidade 8 

4.  Arquivo para Escritório, Arquivo de aço 04 gavetas para pasta 

suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados 

nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal 

ou grafite, fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento 

simultâneo das gavetas e sistema de deslizamentos das gavetas em 
Unidade 30 
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patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 

coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo, nº 26 corpo. 

Acabamento: Tratado pelo anti-corrosivo à base de fosfato de sinco 

e pintura eletrostática a pó com camada de 30 e 40 mícrons com 

secagem em estufa a 240 ºc na cor cinza cristal. Capacidade de 30 a 

40 pastas por gavetas ou 25kg. Medidas 1335mm/470mm e 

570mm. 

5.  Balança Antropométrica Digital, fabricada em chapa de aço carbono 

pintada. Capacidade de Pesagem até 200 kg com divisões a cada 

100 gramas. Tamanho da Plataforma de Pesagem 38 centímetros x 

29 centímetros. Régua Antropométrica mede até 2,00 metros, 

sendo fabricada em alumínio anodizado, e a marcações de altura a 

cada 0,5 centímetro. Com tapete antiderrapante de borracha para 

maior segurança da pessoa que será pesada. Os pés de apoio da 

balança possuem regulagem para nivelamento de acordo com o 

piso onde será instalada. Deve possuir função de tara. Painel Digital 

com 6 dígitos. Visor em LED.Voltagem Bi volt Automático 90 a 240 

V. unidade 1 

6.  Balança Digital Portátil - Vidro Transparente – 200kg .Leve, portátil.  

Calibragem automática e auto-acionamento com o toque dos pés. 

Alta capacidade para até 200 kg; Maior sensibilidade: Registra 

variações de até 50g; Amplo Display Digital LCD; Acionamento por 

toque. Desligamento Automático; Indicador de Baterias Fracas; 

Garantia: 01 ano  Unidade 10 

7.  Balança Infantil de Ferro.Pintada na cor branca, com concha 

anatômica em propilenleno, capacidade para 16 Kg, sensibilidade 

10 em 10g, régua em aço cromado com acabamento perfeito, pés 

de borracha sintética . Aferida pelo IMETRO. Unidade 12 

8.  Balança Mecânica Anti-derrapante de alta precisão e durabilidade, 

capacidade de até 130kg e sua plataforma e antiderrapante para 

maior segurança. Modelo Sport anti-derrapante BR2016, peso do 

produto 2,3kg, Dimensões do produto (L x A x P): 26,5 x 4 x 24,5 

cm,. Unidade 12 

9.  Balança mecânica antropométrica para pesar e medir pessoas. 

Capacidade: 300 kg. Divisão: 100 g. Carga mínima: 2 kg. 

Corpo: Estrutura em chapa de aço carbono 1020.Cursores: Aço 

inoxidável polido. Material imune a oxidação. Sistema de 

 réguas: Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões. 

Construção em perfil de alumínio com escalas de alumínio 

embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por 

parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada 

para as maiores divisões. Latão polido com dureza e durabilidade 
Unidade 6 
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elevada. Pintura: Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com 

tratamento anti-ferruginoso. Piso de borracha 

antiderrapante: Reveste a superfície superior da plataforma de 

pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. 

Pés  antiderrapantes  e reguláveis  para  nivelamento: Produzido em 

borracha sintética, além de permitir a correção de desníveis, 

oferece maior aderência ao piso e segurança para as 

pesagens.Régua  antropométrica: Prático sistema para medir altura 

construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com 

régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 

2,00m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da régua 

antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico 

especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao 

paciente. Segurança: Trava de impacto evitando sobrecarga 

mecânica quando a balança não estiver em uso. Peso da 

balança: 30,340 kg.Dimensões: Plataforma: 56 x 38 cm. Altura do 

piso até o topo do sistema de réguas: 135 cm.Garantia: 1 ano 

contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação. 

10.  Balança Pediátrica Digital 15 kg com Bandeja Injetada. Fabricada em 

aço carbono. Capacidade de Pesagem até 15 kg com divisões a cada 

5 gramas; Bandeja  em formato de concha anatômica produzida em 

polipropileno injetada em material anti-germes medindo 54 x 30 

centímetros. Possuir pés reguláveis de borracha para maior 

segurança da pessoa que será pesada.Painel Digital com 6 

dígitos.Voltagem Bivolt Automático 90 a 240 V.Possui Função de 

TARA. Garantia de 01 ano; Unidade 2 

11.  Balança plataforma portatil. Com medição de água, gordura,massa 

muscular e massa óssea. Indica o consumo calórico diário. 

Capacidade para até 150kg. Mémoria para até 12 usuários. 

Desligamento automático. Visor LCD de fácil visualização. 

Alimentação 02 baterias CR2032 inclusas. Garantia de 01 ano. unidade 10 

12.  Bicicleta Aro 26 – material alumínio com quadro em aço, 

estilo: Urbana Nº de Marchas: 1 - Acessórios: Bagageiro, 

Cesta, Paralama, Pé de Apoio, Protetor de Correntes e 

Refletores. 
UNIDADE 25 

13.  Biombo Duplo para Clínicas,consultórios e Hospitais.Biombo de 

duas faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo, 

pintura eletrostática pó base epoxi de alta resistência, tecido 

resistente na cor bege. 

Dimensões: Aberto 1,75x1,35m (AxP).  Fechado 

1,75x0,67x0,59m(AxPxL).  Garantia 01 ano. UNIDADE 5 

14.  Biombo Triplo para Clínicas,consultórios e Hospitais.Biombo de três 

faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo, pintura 
UNIDADE 5 
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eletrostática pó base epoxi de alta resistência, tecido resistente na 

cor bege. Garantia 01 ano. Medidas 1,71x1,97x0,53m 

15.  Cadeira de rodas com pneu maciço. Apoio para braços fixos; Apoio 

para pés fixos,  Assento e encosto em nylon,  Dobrável em X; Freios 

bilaterais;  Pedais em polietileno,  Rodas traseiras aro 24"com 

pneus maciços. Rodas dianteiras aro 6". Medidas 110x30x95cm. 

Peso 15kg; Cor disponível Cinza.  Indicada para usuários até 80 kg; 

Opcionais: Pneu traseiro inflável Unidade 12 

16.  Cadeira para coleta de sangue estofada. Estrutura em tubo de aço 

quadrado;Apoio para braços regulável em cinco posições;Apoio 

para braços, assento e encosto estofados com espuma de alta 

densidade, revestidos por courvin na cor branca.Largura total: 

540mm; profundidade: 660mm; altura: 820mm; Largura total do 

assento:380mm; Altura total do assento: 510mm. Unidade 5 

17.  Cardioversor CV 10 ECG Desfibrilador e Bateria Interna de Cristal 

Líquido. Desfibrilador: Pulso senoidal amortecido, com forma de 

duração de acordo com o recomendado pela Norma ANSI AAMI DF2 

1996. Níveis de energia ajustáveis entre 

5,10,20,30,50,100,150,200,250,300 e 360 joules.Tempo máximos 

de carga: 7s para 200joules; 12s para 360 joules.Aplicação atraves 

de PAS. Anulação automática de carga por botão no painel ao 

desligar o equipamento. As aplicações podem ser sincronizadas por 

pulso recebidos do monitor de ECG. Cardioversor: Seleção manual 

para sincronismo com ando R; gravador de eventos; Memoriza os 

últimos 20 eventos de desfibrilação ou estimulação;Alimentação 

110/220 V, bateria 12V (externa) e/ou bateria interna. Frequência 

50/60 HZ. Recarrega a bateria interna a partir da rede ou pela 

bateria externa. ECG: Com captação pelas PAS ou cabo paciente de 

3 ou 5 vias. 7 derivações, sensibilidade N/2N e 2N, filtros digitais de 

60HZ e tremor muscular. Com alarme de eletrodo solto e 

frequencia cardíaca máxima e mínima.Velocidade 25mm/s. UNIDADE 1 

18.  Caixa térmica 15 litros revestida com material plástico, resistente, 

cor azul para conservação de vacina em sala de vacina. Com 

termômetro para verificação de temperatura interior. Unidade 4 

19.  Caixa térmica 32 litros revestida com material plástico, resistente, 

cor azul para conservação de vacina em sala de vacina. Com 

termômetro para verificação de temperatura interior. Unidade 4 

20.  Cronômetro digital características: Cronômetro eletrônico 

Hora/Data Alarme/Despertador 1/100 Profissional 

 

             

Unidade 6 
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21.  Detector Fetal - Sonar - Detector de batimentos cardíacos fetais 

portáteis.DADOS TÉCNICOS: Peso: 380 gramas; Alimentação: 2 

baterias alcalinas de 9 Volts. Consumo: 35 mA; Dimensões: 

4,5x8,5x15 cm (altura, largura, profundidade); -Freqüência de 

transdutor: 2,2 Mhz; Saídas: Para fone de ouvido (8 

ohms).REGISTRO NA ANVISA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: Estojo de 

couro sintético com compartimento para baterias e transdutor; 

Transdutor com cristal, fixo; Tubo de gel para contato. Unidade 15 

22.  Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado.Papeleira para papel 

toalha Interfolha: 2 ou 3 Dobras.Tipo de Material: Frente: Plástico. 

Características do ABS: Baixa Densidade / Alta Resistência.Medidas: 

Altura 32 cm / Largura 26.7 cm / Profundidade 12.8 cm Cor: Branca. 

Sistema de Abertura: Travas laterais acionados por Pressão. Tipos 

de Papel Utilizado: Papel Toalha Interfolha 2 e 3 Dobras.  Unidade 60 

23.  Escada 2 degraus pintura epóxi. Escadinha pintada, estrutura 

construída em tubos pintados 7/8” x 0,9mm de espessura. 2 

degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. 0,50m 

x 0,37m x 0,38m. Unidade 20 

24.  Estetóscopio adulto simples. Devidamente Registrado no Ministério 

da Saúde. Unidade 10 

25.  Fita Antropométrica (Trena) Indicada para aferição de perímetros 

(circunferências) corporais entre os quais a de cintura pélvica e a 

abdominal de indivíduos, adultos ou jovens. Fabricada em aço 

flexível com pintura epóxi, própria para higienização. Bordas 

protegidas para evitar ferimentos nos avaliados. 2m de 

comprimento; largura de 6 mm; escala seqüencial;resolução em 

milímetros.Início da numeração há 10 cm do início da trena. Peso 

24g. Unidade 10 

26.  
Foco de Luz para exames clínico e ginecológicos.  UNIDADE 15 

27.  Inalador Hospitalar com 04 saídas.Características Técnicas. 

Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado; Lubrificação: Isenta de 

Óleo; Vazão Livre: 28 litros/min.Motor: Compacto Monofásico; 

Pressão Máxima: 40 psi.Tensão: 110/220V (Bivolt 

Automático);Acompanha: 4 Kits de nebulização completos: 

compostos por: 1 Copinho, 1 Mangueira,1 Máscara Adulta, 1 

Máscara Infantil. Possui: Suporte para 4 kits de nebulização com 

copo dosador (não derrama o medicamento). Alça para transporte. Unidade 10 

28.  Maca / Divã Dobravel Tipo Maleta com Cabeceira Reclinável. 

Montagem extremamente prática, leve pesa apenas 13,5 kg., 

estrutura em alumínio polido  
Unidade 02 
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Espuma: Densidade D28, revestimento em corvim com verniz, com 

duas alças e rodinhas para transporte e trava de segurança em 

todos os pés, suporta 170 kg. Dimensões: Aberta: 1,80 mtrs x 0,60 

cm altura 0,75cm em relação ao solo. Dimensões Fechada: 0,90 cm 

x 0,60cm (Formato de mala).  

29.  Maca Hospitalar. Estrutura em duro alumíno tubular. Componentes 

com baixa atração magnética.Fixação através de pinos e parafusos 

(nõ utiliza solda). Colchonete de espuma (densidade 33). Revestido 

em material impermeável com costura eletrônica. Alças laterais 

basculantes com sistema de fechamento automático. Sistema de 

cabeceira móvel com 06 posições que ariam de 0 a 70. Quatro 

rodízios giratórios de 5 polegadas com freios.Dois cintos de 

segurança com sistema de engate rápido.Dimensionada para 

suportar paientes com peso até 160kg.Base rígida em plástico 

altamente resistente proparciona maior conforto ao paciente. Unidades 4 

30.  Maca, divã para exames clínicos. Próprio para exames, repouso e 

massagens. Armação tubular.Esmaltado.Leito acolchoado em 

espuma e napa.Cabeceira reclinável.Acompanha suporte para 

lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 1,80m comp. X 

0,65m larg. X 0,80m altura.Suporta até 200kg Unidade 20 

31.  Mesa auxiliar com 02 prateleiras.Tampo e prateleira em chapa 

0,75mm;  Pés com rodízios de 2”; Gaveta em chapa 0,75mm; 

Pintura esmaltada epóxi branca; Dimensões: 

0,40x0,60x0,80m;Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática 

à pó. Pés em tubos 7/8”;Tampo e prateleira em chapa 

0,75mm;Gaveta em chapa 0,75mm; Pintura esmaltada epóxi 

branca;Dimensões: 0,40x0,60x0,80m; Tratamento anti-ferruginoso, 

pintura eletrostática à pó.  Unidade  5 

32.  Mesa Ginecológica Simples.Estrutura esmaltada pintada na cor 

branca Construída em tubos pintados de 1”1/4;Leito estofado 

dividido em três partes; Encosto regulável e apoio para os pés; 

Assento fixo; Pés com ponteiras plásticas; Dimensões : 

1,80x0,50x0,80m;Revestimento em courvin;Tratamento anti-

ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Unidade 30 

33.  Mesa para balança pediátrica pintada.Estrutura em tubo de aço e 

acabamento EPOXY.Dois tampos em chapa de aço macio e grade 

lateral do tampo superior. Tacos em borracha nos pés.DIMENSÕES: 

500X350X850mm Unidade  5 

34.  Mocho À Gás. Mocho com sistema de elevação do assento através 

de Pistão à Gás; Encosto super Anatômico tipo Concha; Aro para 

sustentação dos pés na base com 05 rodízios;  Estrutura: Modelo 
Unidade 10 
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Italiano. Peso Líquido: 8,5 Kg. 

35.  Monitor Cardíaco Multiparamétricos ECG. Caracteristicas: Monitor 

Cardáco Multiparamétricos ECG - F.C - Spo 2, Oxímetro  - Pressão 

não invasiva.ECG Alarmes: Controle automático de ganho; 

Detectação de onda, por software inteligente; Reconheciemnto e 

avaliação do pulso de marca passo; Permite o uso do cabo paciente 

de 3 e 5vias; Visualização das setes derivações;Permite o uso 

interdigital com central e desfibrilador; faixa de mediadas de 0 a 

300 bpm. Spo2: Gráficos de tendência. Técnicas de 

espectrofotometria e plestismografia; Mostra os valores medidas 

de Spo2 e pulso; faixa de medida Spo2 0 a 100%; faixa de medidas 

pulso de 30  240bpm. UNIDADE 1 

36.  Otoscópio com 05 espéculos.Cabeçote em metal nobre cromado; 

Acoplamento por sistema de rosca; Acompanha cinco espéculos de 

diferentes medidas; Cabo em metal cromado para 2 pilhas 

medias;Regulagem de intensidade da luz;Capa revestida 

antiderrapante para punho;Acondicionamento em bolsa própria;01 

ano de garantia; 

KIT com 05 

espéculos 15 

37.  Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Dedo.Especificações:Faixa de 

Medição da Oximetria (Sp02): 35% -100% ;- Precisão da Sp02: 70% - 

99% com desvio de ±2%;  Faixa de Freqüência Cardíaca (Pulso): 30 - 

250 bpm (batimentos por minuto),  Pulsação: 30 - 250 bpm com 

desvio de ±3 bpm,  Atualização de dados: menos de 2 segundos - 

Média: 4 para Sp02; 8 para Pulsação.Faixa de Medição Saturação 

35% - 100%;  Faixa de Medição Pulso 30-250 bpm;  Alimentação 2 

Pilhas AAA;  Parâmetros SpO2 e Pulso;  Barra Gráfica Sim; Indicador 

de carga baixa Sim; ACOMPANHA: 01 Oxímetro SB100; 02 pilhas 

AAA  

01 cordão para o pescoço; 01 manual em português. GARANTIA: 

garantia de 2 (dois) anos após a data de entrega do aparelho ao 

usuário.  

Registro ANVISA. Unidade 10 

38.  Pesca larvas confeccionado em tecido tule (telinha fina) com 

estrutura em arame galvanizado nº 10 medindo 110x100 mm de 

boca (quadrado) e 183 mm de comprimento no cabo, revestimento 

em mangueira cristal de 16x0,8mm modelo - FNS/SUS. Unidade 60 

39.  Pulverizador Costal Elétrico 18 Lts. Bateria + Carregador Bi-

Volt. Manual de instruções em Português 

Produto nacional, com 01 ano de garantia, peças para 

reposição caso necessário e assistência técnica garantida pela 

fábrica. Autonomia de 4 a 5 horas, 18 litros de capacidade; 
Unidade 03 
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3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 

3.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas, e pesos dos produtos. 

3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 

3.3.1. Os produtos devem ser: 

a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 

b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 

c) entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus anexos. 

d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em 

perfeitas condições de armazenagem. 

Design Anatômico, Garantia e Assistência técnica nacional; 

Placa controladora inteligente; Bomba elétrica com 70 PSI - 

possui 2 velocidades; Cintos almofada e reguláveis; Bateria 

12V recarregável; Carregador bivolt; Mangueira com 1,6 mts . 

40.  Purificador de água, filtragem de 4000 litros ou 6 meses para troca 

de filtro, em ABS, água natural e gelada, tripla filtragem, bivolt, 

75w, consumo 75kw/h. Contem 1 purificador, 1 kit instalação, 1 

kw/h. Contem manual e 1 certificado de garantia. Med 46x31x32cm Unidade 02 

41.  Régua Antropométrica Pediátrica - 1,0m.Régua antropométrica 

pediátrica; Confeccionada em madeira marfim; Escala de 100 cm 

graduação em milímetros numerada a cada centímetro; Haste fixa 

com a graduação (dimensões: 109 cm x dois cm); Base fixa com 24 

cm x 3 cm para apoio dos pés da criança;  Haste móvel, com 

marcador removível, com 24cm x 3cm;  Garantia 6 meses contra 

defeitos de fabricação; Registro na ANVISA Unidade 15 

42.  Saboneteira com reservatório para Sabonete ou Álcool 

Gel.Descrição: Reservatório com capacidade de 900 ml (Sabonete 

ou àlcool Gel) com suporte para parede. Dimensões: 25cm (altura) x 

12,3cm (largura) x 12,5cm (profundidade). Unidade 100 

43.  Suporte para soro em aço inox com capacidade para dois 

frascos.Suporte para soro em tubo redondo de aço inox com altura 

regulável, capacidade para 2 frascos. Unidade 20 

44.  Termômetro laser digital infravermelho, display cristal líquido, faixa 

de temperatura de -40 ºc a 400 ºC, em plástico, com indicação de 

bateria fraca, botão liga/desligado laser, alimentação a pilha ou 

bateria, garantia de 01 ano, manual em português, com certificado 

de calibração. Unidade 02 
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3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente 

aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 

3.4. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

3.4.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e seus 

anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a 

SMS de Buritis/MG ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade). 

3.4.2. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos 

concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, 

embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (cinco) 
dias úteis contados da notificação da SMS de Buritis/MG. 

04. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

4.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota 

de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito 

pela CONTRATANTE; 

05. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS  

5.1. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá ser 

acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SMS de Buritis/MG 
 
5.2. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a SMS de Buritis/MG. 

06. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

6.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

6.1.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento; 

6.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas 

neste Edital. 

6.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do 

Edital; 

6.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 

responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 

07.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da CONTRATADA: 

7.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota 

de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o 

produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do 

objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 
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7.1.3. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor; 

7.1.4. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem 

danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de 

armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o 

caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente; 

7.1.5. Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital 

e seus anexos e o contrato; 
7.1.6. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão; 

7.1.7. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, 

trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.  

08. DO PAGAMENTO  

8.1.  O pagamento das notas fiscais/faturas será efetuado a Contratada conforme especificado no 

presente Edital. 

09. DAS DOTAÇÕES E RECURSOS  

9.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações e recursos: 

9.1.2. PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) 

9.1.3. MAC ( Assistência Ambulatorial de Médio e Alto Custo 

9.1.4. PAB ( Piso da Atenção Básica) 

9.2. Dotações: 02.08.01.10.122.0003.1072.4.4.90.52.00 Ficha: 665; 

02.08.01.10.301.0003.1075.4.4.90.52.00 Ficha: 729; 02.08.01.10.303.0012.1077.4.4.52.00 ficha: 731 

02.08.02.10.301.0012.1079.4.4.90.52.00 ficha: 750; 02.08.02.10.301.0012.1081.4.4.90.52.00 ficha: 752 

02.08.02.10.301.0012.1083.4.4.90.52.00 ficha: 754; 02.08.02.10.301.0012.1084.4.4.90.52.00 ficha: 755; 

02.08.02.10.301.0012.1085.4.4.90.52.00 ficha: 756; 02.08.02.10.301.0012.1087.4.4.90.52.00 ficha: 758; 

02.08.02.10.301.0012.1088.4.4.90.52.00 ficha: 759; 02.08.02.10.301.0012.1090.4.4.90.52.00 ficha: 761; 

02.08.02.10.301.0020.1090.4.4.90.52.00 ficha: 840; 02.08.02.10.302.0012.1096.4.4.90.52.00 ficha: 875; 

02.08.02.10.302.0012.1097.4.4.90.52.00 ficha: 876; 02.08.02.10.302.0012.1098.4.4.90.52.00 ficha: 877; 

02.08.02.10.303.0012.1101.4.4.90.52.00 ficha: 924; 02.08.02.10.304.0013.1104.4.90.51.00 ficha: 945; 

02.08.02.10.305.0012.1105.4.4.90.52.00 ficha: 958; 02.08.02.10.305.0012.1108.4.4.90.52.00 ficha: 961; 

02.08.02.10.305.0012.1111.4.4.90.52.00 ficha: 964. 

9.3. Fontes: 102, 148, 149. 

10. DAS PENALIDADES  

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada estará sujeita às 

sanções previstas no presente Edital, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis. 

                                                                                     Aprovo o Presente Termo de Referência 

 

 Iolanda Freitas Soares                  João José Alves de S 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E FATOS 
IMPEDITIVOS. 

 

 

 

----------------------------, inscrita no CNPJ sob  Nº..........................., sediada na  , cidade de Buritis – 
Minas Gerais, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no presente edital, não havendo nenhum ato ou fato impeditivo para a efetiva 
participação do Pregão Presencial nº 014/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

Buritis, xxx de xxxxxxx de 2015. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura/Carimbo 
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A N E X O III 

 

 

M O D E L O 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

Ref .: (identificação da licitação) 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 
__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 
Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação 
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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A N E X O IV 

 

 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref .: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O V 

 

 

 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos 
declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no certame em epígrafe . 

_______________________ 

(Data) 

_______________________ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

M O D E L O 

D E C L A R A Ç Ã O  D E  C I Ê N C I A 

Ref .: PREGÃO N.º 014/2015.–  

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em 
______________________________________________________________ por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, que a empresa 
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e 
do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. 

 

_________, _____de_________________________ de 200_ 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação da Licitação) 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins 
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão 
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Buritis, ___ de ___________________ de ________ 
 

 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) 
Sr(a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG 
_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob 
o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça 
as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de 
identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de 
Buritis, no Pregão Presencial nº 014/2015, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e 
oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

________________, ___ de ____________ de _____. 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 

 


