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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCARIA BRAVA/SC. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 - FMS 

PROCESSO DE COMPRA Nº 16/2020 - FMS 

 
 

 
PREÂMBULO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA torna público a quem possa interessar que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para a ABERTURA DE PROCESSO 
LICITATÓRIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA 
EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DE LARANJEIRAS, CONFORME PLANILHA COM OS 
INSUMOS ANEXOS, CONSIDERANDO O DEFERIMENTO DA ADESÃO DA UBS 
LARANJEIRAS NOS TERMOS DE COMPROMISSO Nº 6624 DO PROGRAMA SAÚDE NA 
HORA SIMPLIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 HORAS SEMANAIS, E 
ASSIM MELHORÁ A QUALIDADE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES.   
 
VALOR MÁXIMO PARA AQUISIÇÃO: 59.653,06  
 
FORMA DE JUGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM  

 
 

O PREGÃO PRESENCIAL terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO UNITÁRIO 

e a sessão pública de processamento será realizada na Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria 

Brava - SC, 88790-000 na sala de Licitações com início às 09:00 horas do dia 02/10/2020 A 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão recebidos no endereço 

acima, na sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, logo após o credenciamento dos 

interessados. 
 

CAPÍTULO 1: OBJETO 

1.1 - Constitui o objeto desta licitação a ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA EQUIPAR A 

UNIDADE DE SAÚDE DE LARANJEIRAS, CONFORME PLANILHA COM OS INSUMOS 

ANEXOS, CONSIDERANDO O DEFERIMENTO DA ADESÃO DA UBS LARANJEIRAS 

NOS TERMOS DE COMPROMISSO Nº 6624 DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA 

SIMPLIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 HORAS SEMANAIS, E 

ASSIM MELHORÁ A QUALIDADE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES.   

 
CAPÍTULO 2: DAS CONDIÇÕES/RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que: 
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2.1.1 - Atendam todas as exigências deste Caderno de Licitação; 
 

2.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

 
2.2 - Será vedada a participação de licitantes quando: 

 
2.2.1 - Declarados inidôneos por ato do Poder Público; 

 
2.2.2 - Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública; 

 
2.2.3 - Sob processo de falência. 

 
2.2.4 - Reunidas em consórcio ou em compromisso de formá-lo. 

 
2.3 - A participação no Pregão se dará através de representante legal credenciado durante 

a sessão, a quem caberá a responsabilidade em ofertar lances verbais. 
 

2.4 - As micro empresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da 
Lei Complementar 123/06 e 147/14 poderão participar desta licitação usufruindo dos 
benefícios estabelecidos em seus artigos 42 a 45. 

 

2.5 - A participação neste PREGÃO PRESENCIAL implica na aceitação e submissão a 

todas as Cláusulas deste Caderno de Licitação. 
CAPÍTULO 3: DOS ESCLARECIMENTOS 

 
3.1 - Esclarecimentos sobre esta licitação poderão ser obtidos no setor de Licitações, Rodovia 

SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava - SC, 88790-000, pelo telefone (48) 98840-4017, ou 

pelo e- mail:licitacao@pescariabarava.sc.gov.br, até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para a sessão pública de processamento do PREGÃO. 

 
As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal. 

 

3.2 - Os textos das Leis Federais nº 8666/93, nº 10.520/02, nº 123/06 e 147/14 podem ser 
encontrados no site: https://www.pescariabrava.sc.gov.br/ 

 

 
CAPÍTULO 4: DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de processamento 

do PREGÃO qualquer pessoa poderá solicitar a IMPUGNAÇÃO do ato convocatório deste 

PREGÃO. 

 
4.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente na Diretoria de Licitações, 

dirigidas ao subscritor deste Edital. 

 
4.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização do certame, se for o caso. 
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4.4 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos licitantes, das condições aqui estabelecidas. 

 

 
CAPÍTULO 5: DOS REAJUSTES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO 

 
5.1 - Para os pagamentos devidos em razão das aquisições decorrentes deste PREGÃO, 
responderão os recursos para ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 
 
5.2 - Os preços oferecidos neste PREGÃO serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a 

hipótese mencionada no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8666/93, isto é, a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

 
 

5.3 – Pagamentos: 

 
5.3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados dos 

fornecimentos a serem efetuados pela(s) contratada(s), através da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura atestada pela unidade competente desta Municipalidade sem 

qualquer correção monetária. 

 
5.3.2 - A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) que apresentar(em) incorreção(ões) será(ão) 
devolvida(s) à Contratada; 

 

5.3.3 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 
término em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA 
BRAVA. 

 
5.3.4 - A CONTRATADA, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar 
cópia autenticada que comprove a quitação com as obrigações previdenciárias, 
documento indispensável para que o pagamento seja efetuado, nos termos do Artigo 

71, parágrafo 2º da Lei Federal 8666/93 e suas alterações com a alteração introduzida 
pelo Artigo 4º da Lei Federal 9032, documento esse que deverá ficar retido junto à 
CONTRATANTE. 

 
NOTA IMPORTANTE: Toda a documentação referente à execução do objeto 
desta licitação, notadamente a da “Regularidade Fiscal” (Notas Fiscais etc.), 
deverá ser absolutamente coincidente com a apresentada na fase de 
“Habilitação”. Não serão aceitas situações como, por exemplo, que uma 
empresa seja habilitada com a documentação de sua matriz e queira efetuar as 
entregas com a documentação da filial. 

 
5.4 - O prazo de vigência será de 12 (doze) meses. 

 
CAPÍTULO 6: DA PROPOSTA: SUA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 
6.1 - “Proposta”: a Proposta deverá ser apresentada numa única via, conforme modelo 
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(ANEXO II deste Edital), datilografada ou impressa de forma legível, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador. 

 
6.2 - Não serão admitidas, posteriormente ao início da fase de lances, alegações de 

enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas 

de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer 

natureza. 

 
6.3 - Deverão estar consignados na proposta: 

 
6.3.1 - O nº do Pregão Presencial, CNPJ, endereço, telefone, data e e-mail. 

 
6.3.2 – Preço unitário e global em algarismos expressos em moeda corrente nacional, 

apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de 

impostos, taxas, tributos, fretes, diárias e demais encargos, assim como todas as 

despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da 

presente licitação; 

 
6.3.3 - Que os preços serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do contrato. 

 

6.3.4 - Que o preço ofertado atende na íntegra as determinações do caderno de licitação 

deste Pregão Presencial. 

 
6.3.5 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 
6.3.6 - Que o pagamento será efetuado conforme item 5.3 do Edital. 

 
6.3.7 - Que aceita todas as determinações estabelecidas no caderno de licitação deste 

Pregão Presencial. 

 
6.4 - Poderão ser apresentados na Proposta os seguintes dados, objetivando agilizar a 
contratação, caso a licitante seja declarada vencedora: 

 
- Nome, nacionalidade, cargo ou função exercida, CPF/MF, RG, endereço 

domiciliar, data de nascimento, e-mail e telefone de quem assinará o Contrato. 

 

 Dados bancários da empresa para crédito dos pagamentos. 

 
6.5 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado e indevassável contendo em sua 

parte externa as seguintes informações: 
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Envelope nº 1 - PROPOSTA 

Denominação do licitante (razão social, endereço, telefone, CNPJ) 

Pregão Presencial nº 08/2020 

Processo nº 16/2020 

Data/horário da sessão pública: 02/10/2020 às 09:00 horas.  

 

CAPÍTULO 7: DA HABILITAÇÃO: SUA PREPARAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 

7.1 - A “Habilitação” deverá ser atendida da seguinte forma: 
 

7.1.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
inexistência de fato impeditivos à participação. Essa declaração deverá ser 
feita conforme o ANEXO III deste Edital e estar FORA dos envelopes de 
Habilitação e Proposta e junto com a documentação de credenciamento. 

 
7.1.2 - Para a Habilitação propriamente dita, no envelope número 2 os licitantes 
deverão apresentar a documentação a seguir exigida: 

 
7.1.2.1 - Habilitação Jurídica: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial; 

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada 
na alínea “b”, deste subitem; 

 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando 
a atividade assim o exigir. 

 

OBS: Os documentos relacionados nas alíneas de "a" até "c" deste 
subitem 7.1.2.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de 
Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão, a menos que o licitante não envie representante ao 
Pregão Presencial. 

 

7.1.2.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (inclusive da 
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Dívida Ativa da União), conjuntamente com a Prova de regularidade 
perante o INSS, conforme; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou 
do domicílio do licitante; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, relativa aos tributos mobiliários; 

 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943”. 

 

7.1.2.2.1 - A prova de regularidade poderá se dar mediante a 
apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa, ou 
ainda por meio da apresentação de declaração de isenção ou 
de não incidência, se for o caso. 

 
7.1.2.3 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita 
por seu representante legal, que não incorre em qualquer dos 
impedimentos previstos neste processo conforme modelo (ANEXO IV 
deste Edital). 

 
b) declaração firmada pelo licitante acerca da estrita observância do 
artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal (modelo ANEXO V), sendo 
que a eventual revelação da afronta à regra acarretará imediata 
inabilitação ou desclassificação do certame, conforme a fase em que 
ela se encontre. 

 
7.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa física, a no máximo 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data de emissão do documento, excetuando data de vigência 
diversa que conste no aludido documento. 

 

7.1.2.4.1 – A(s) empresa(s) que estão em recuperação 
judicial deverá(ão) demonstrar seu Plano de Recuperação 
já homologado pelo juíz competente e em pleno vigor, a 
fim de comprovar sua viabilidade econômico-financeira. 

 
7.1.2.5-Disposições Gerais sobre a Documentação de Habilitação 
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- Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por 

qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou 

mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que 

seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de 

Apoio no ato de sua apresentação; 

 

- Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documentos” em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive 

no que se refere às certidões; 

 

 

- Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos 

apresentados, a Administração aceitará como válidos os expedidos 

até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas; 

 
- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão 

acarretará a inabilitação do proponente; 

 
- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderão diligenciar efetuando 

consulta direta nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para 

verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

 
7.1.3 - A documentação referente à “Habilitação” deverá ser entregue em envelope 
fechado, indevassável, contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

 
Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO 

Denominação do licitante (razão social, endereço, telefone, CNPJ) 

Pregão Presencial nº 08/2020 

Processo nº 16/2020 

Data/horário da sessão pública: 02/10/2020 às 09:00 horas. 

 
7.1.4 - A empresa vencedora deverá manter válidas as condições de sua Habilitação 
durante toda a vigência contratual. 

 
7.1.5 - NOTA IMPORTANTE: A licitante deverá estar ciente que Prefeitura 

Municipal de Pescaria Brava não aceitará a Nota Fiscal de CNPJ diverso da 

vencedora  do processo licitatório, mesmo que seja da sede ou filial da 

CONTRATADA. 

 
CAPÍTULO 8: DO CREDENCIAMENTO 

 
No local, dia e hora marcados no Preâmbulo, o Pregoeiro receberá e analisará a documentação 
abaixo especificada relativa ao credenciamento (fora dos envelopes): 
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8.1 - Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado): Instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura, certidão expedida pela Junta Comercial; 
 

8.2 - Tratando-se de Procurador: Instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do 

qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá 

apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 8.1; 

 
8.3 - Declaração, sob as penas da Lei, que cumpre todas as exigências de 
Habilitação conforme modelo constante do ANEXO III - MODELO DEDECLARAÇÃO 
DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
8.4 - O Representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

 
8.5 - O licitante que não apresentar Representante (legal ou procurador) ou esse não 

se credenciar ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação 

de preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 

recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

 
8.6 - Encerrado o credenciamento pelo pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais representantes retardatários. 

 
8.7 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 
8.8 - O licitante que desejar poder utilizar o direito conferido pela Lei Complementar 
nº. 123/06 deverá apresentar declaração, conforme ANEXO VI que se enquadra na 
situação de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da referida 
Lei e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta 
situação. Esta declaração deverá estar FORA dos envelopes de Habilitação e 
Proposta e junto com a documentação de credenciamento. 

 
8.9 - Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não apresentarem o 
documento especificado no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita aos 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; 

 

8.10 - A inobservância dos termos previstos acima impedirá o licitante de se 
manifestar, formular lances verbais e interpor recursos durante o ato público. 

 
8.11 - Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, 

desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou 
por um dos membros da Equipe de Apoio, no ato de sua apresentação. 

 

8.12 - Os interessados em acompanhar as sessões que não tenham sido 
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credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram de modo algum no bom 
andamento dos trabalhos. 

 
NOTA: A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, 

devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no 

Envelope nº 2 - Habilitação. 

 
 

CAPÍTULO 9: DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

 
9.1 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de 

Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação nos termos do modelo indicado no 

ANEXO III deste Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a 

Documentação de Habilitação. O processamento deste Pregão obedecerá o 

estabelecido no item 2.1 deste edital levando em consideração o item GERAL e 

EXCLUSIVO. 

 
9.2 - O julgamento ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO observadas as 

especificações e condições definidas neste Edital em seu ANEXO I. 

 
9.2.1 – Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
valor total do item orçado, assim como o valor total global da proposta, procedendo- 
se, caso necessário, à correção. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 

 
9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

I - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 

 

II - Que apresentem preço(s) ou vantagem(ns) baseados exclusivamente em 
propostas ofertadas pelos demais licitantes; 

 

III - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 

9.4 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

 

9.5 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

 

9.5.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 

 

9.5.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no 
parágrafo anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas 
todas estas, independentemente do número de licitantes; 
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9.5.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo- 
se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

 
9.5.3.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

 
9.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

 

9.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances não podendo as empresas apresentarem novos 
lances, salvo em caso de empate previsto no art. 44, §§1º e 2º, da Lei Complementar nº 
123/06. 

 
9.8 – No item Geral, ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, 
ou seja, quando o segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e 
a proposta do mesmo for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada (1º), a empresa de pequeno porte ou  microempresa poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 

 
9.8.1 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte 
na hipótese acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresas de 
pequeno porte remanescentes com propostas de valor até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

 

9.8.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas 
para definição daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

9.8.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.8, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

9.8.4 - O disposto no item 9.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.5.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

 

9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes deste Edital. 

 

9.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
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9.12 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pelo primeiro classificado, 
decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do proponente às condições habilitatórias 
estipuladas neste Edital; 

 

9.13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até à decisão sobre a habilitação; 

 
9.13.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 

 

9.13.3 - A Prefeitura Municipal de Pescaria Brava não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 
9.14 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
o licitante será considerado habilitado e declarado vencedor. 
 

9.14.1 - No caso do licitante declarado vencedor ser micro empresa ou empresa de 

pequeno porte e apresentar a documentação referente à “Regularidade Fiscal” com 

alguma restrição e/ou problema, o mesmo será considerado habilitado com a 

condição de regularizar a documentação em 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

mais 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação da habilitação 

condicional. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis previstas 

na Lei 8666/93 e suas alterações. 

 
Observação Importante: 

 

Se o licitante caracterizado como ME ou EPP tiver problemas com a documentação 
referente à REGULARIDADE FISCAL e quiser se beneficiar com o acima descrito 
deverá apresentar TODA a documentação solicitada, mesmo apresentando 
restrições e/ou problemas. 

 

9.14.2 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o proponente não atender 
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 
ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a 
apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do 
proponente, seja declarada vencedora. 

 
9.15 - Do ato público será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e 
licitantes presentes. 

 

9.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
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solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 
CAPÍTULO 10: DA FASE RECURSAL 

 
10.1 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões, 
por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

10.1.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação; 

 

10.1.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a 
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 

 
10.1.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

10.1.4 - Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica, via fax, 
via e-mail ou verbais, devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados no 
Serviço de Protocolo Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, 
situado à Rodovia SC437, KM 08- Centro, CEP 88798-000, em Pescaria Brava/SC, 
sempre dirigidos ao Pregoeiro, informando o número do PREGÃO em tela. 

 
CAPÍTULO 11: DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 – Terminada a sessão de lances e verificada a documentação de Habilitação, o Pregoeiro 

declarará o licitante vencedor e, na ausência de recurso(s), fará a adjudicação. 

Posteriormente, submeterá o processo, devidamente instruído, para a análise e homologação 

do Sr. Prefeito. 

 
CAPÍTULO 12: DO CONTRATO 

 
12.1 - Após a publicação da homologação do certame, o(s) licitante(s) vencedor(es) 
será(ão) convocado(s) para assinatura do contrato, dentro do prazo de 01 (um) dia útel, não 
prorrogáveis, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital: 

 
a) Suspensão para licitar e contratar com esta Municipalidade por um período de 

até 02 (dois) anos; 
 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 

12.2 - Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 
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negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação. 

 
12.3 - O(s) contrato(s) para o fornecimento objeto deste PREGÃO obedecerá(ão) às 
condições e especificações estabelecidas neste Edital e em seus ANEXOS, com vigência 
de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. 

 
12.4 - Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o licitante vencedor mantém 
as condições de habilitação. 

 
CAPÍTULO 13: RESCISÃO 

 
13.1  -  O(s)  contrato(s)  decorrente(s)  desta  licitação  poderá(ão)  ser  rescindido(s)  pela 

CONTRATANTE,   de   pleno   direito,   nos   casos   especificados   na   Lei   n°   8.666/93, 
 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso a CONTRATADA 

descumpra quaisquer de suas Cláusulas. 

 
CAPÍTULO 14: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Federal nº 8666/93 e em 
suas alterações sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais 
penalidades legais. 

 

14.2 - Aplicam-se à presente licitação as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e nº 10.520/2002 que a(s) CONTRATADA(S) declara(m) 

conhecer integralmente. 

 
14.3 - Da extensão das penalidades 

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

poderá ser aplicada também àqueles que: 

I - retardarem ou prejudicarem a execução do pregão; 

II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

III - fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;  

IV - não mantiverem a proposta ofertada. 

 
CAPÍTULO 15: RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
15.1 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos perante a CONTRATANTE e/ou 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos, 

independentemente de outras cominações, contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

 
CAPÍTULO 16: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
16.2 - É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 

fase da licitação diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da Proposta. 

 
16.3 - As proponentes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação. 

 
16.4 - O resultado do presente certame será divulgado no D.O.M (Diário Oficial do Município), 

em jornal local e no endereço eletrônico https://www.pescariabrava.sc.gov.br/ 

 

16.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial do Município. 

 
16.6 - A apresentação da Proposta de Preço implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
16.7 - A PREFEITURA poderá, a seu critério exclusivo, de acordo com o artigo 65, § 1º da Lei 
nº 8.666/93, reduzir ou aumentar a quantidade do objeto licitado desde que não ultrapasse a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mantidas as mesmas 
condições estipuladas no presente Edital, sem que caiba à Contratada qualquer reclamação. 

 

16.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação. 

 
16.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta 
e a PREFEITURA, não será em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

16.10- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 

16.11 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade do licitante vencedor para outras entidades. 

 

16.12 - A Administração se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com o previsto no 
artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

16.13 – Se o item resultar “fracassado” ou “deserto” poderá ser efetuada nova licitação 
aberta para todas as empresas. 
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16.14 - Os licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles 
fornecidos, sob as penas da Lei. 

 

16.15 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Laguna/SC. 

 
Pescaria Brava, 19 de agosto de 2020. 

 
 

 
Deyvison da Silva de Souza 

Prefeito de Pescaria Brava 

 

 
Área solicitante: Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 

De acordo:    

LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO I 
 

 
 

ITENS GERAIS 
 

1. DO OBJETO: Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES, para equipar a Unidade de Saúde de Laranjeiras, conforme 

planilha com os insumos anexos, considerando o deferimento da adesão da UBS 

Laranjeiras nos termos de compromisso nº 6624 do Programa Saúde na Hora 

simplificado para realização de serviços de 60 horas semanais, e assim melhorá a 

qualidade ao atendimento dos pacientes.   

 

 
 

 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

1- As   entregas   deverão   ser efetuadas conforme necessidade e solicitações desta 

Municipalidade. Uma vez solicitadas, as entregas deverão ser feitas em até 48 (Quarenta e oito) 

horas. 

 
2- O local de entrega será na Secretaria de Saúde situada na Rodovia SC437, KM 08 – Centro 

– Pescaria Brava/SC CEP: 88798-0000, com atendimento de 2ª à 6ª feira, 07:00 às 13:00 horas. 

 
3- A empresa contratada será responsável pela entrega dos produtos, devendo para isso 

disponibilizar pessoal e equipamentos (caminhão etc). 

 
4- O transporte dos produtos deverá ser feitos em veículos com carroceria adequada (fechada)
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ITENS 

 

Item Especificações Quant. Unid.  Valor Unit  Total  

1 Kit oxigênio medicinal com cilindro de 1m³ para oxigênio 3 Unid. R$ 1.014,33 R$ 3.042,99 

2 Válvula redutora de pressão para cilindro 3 Unid. R$ 200,33 R$ 600,99 

3 Fluxômetro medicinal 3 Unid. R$ 111,67 R$ 335,01 

4 Frasco umidificador oxigênio 3 Unid. R$ 41,00 R$ 123,00 

5 

Esfignomanômetro aneroide, uso adulto, manguito com pera 
em borracha, braçadeira em nylon, fecho de velcro e medição 
arterial de o a 300mmhg.Manometro de aneróide, circ. de 
braço: 18-35 cm 

5 Unid. R$ 1.038,00 R$ 5.190,00 

6 
Suporte para soro em aço inox com apoio em aço inox AISI 304 
de 1 x 1,2 mm de espessura com polimento de excelente 
assepsia, com 4 ganchos. 

2 Unid. R$ 382,50 R$ 765,00 

7 

Maca clínica, aço inox, para obeso, pintura eletrostática,4 
rodizio, sendo 2 com freios comprimento 1,95x 0,80, altura 
0,80 capacidade 200kg, cabeceira flexível, grades laterais 
escamoteáveis, leito c/ colchão courvin. Para choque 
emborrachado. 

2 Unid. R$ 2.593,33 R$ 5.186,66 

8 

Poltrona hospitalar reclinável em até 04 posições  Estrutura 
em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20mm; 
Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R 
com 70mm de espessura, revestidos em Courvim; Movimentos 
simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio 
de alavanca lateral; Tratamento anti-ferruginoso, pintura 
eletrostática à pó.  Dimensão deitada 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) 
/ Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) Assento: 55cm x 45 cm 
(LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL) Capacidade Aprox.: Até 
110Kg Largura Assento (Interno): 0,53 cm 

2 Unid. R$ 1.447,50 R$ 2.895,00 

9 

Carro de Emergência com 4 Gavetas, pintura epóxi 4 Rodízios 
de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 
Chapas de aço, revestida de pintura epóxi,03 gavetas sendo: 
01 com 21 divisões para medicamentos e 02 para uso geral; 
Trava nas gavetas; Porta basculante; Mesa superior em aço 
inox; 01 Tábua para massagem cardíaca Suporte para cilindro 
de oxigênio; Suporte para soro; Suporte cardioversor ou 
desfibrilador; Tomada elétrica. 

2 Unid. R$ 5.755,75 R$ 11.511,50 

10 

Kit Laringoscópio Completo contém 01 Cabo Convencional e 6 
lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cabo Convencional Médio; 
Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; 
Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e 
autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos 
recartilhados para melhor ergonomia e segurança; 
Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); 

2 Unid. R$ 1.310,00 R$ 2.620,00 

11 

Estetoscópio Rappaport:  Tubo "Y" flexíveis em PVC colorido; 
Fone biauricular; Par de olivas macias; Clips de aço inoxidável 
com ângulo anatômico; Auscultação sensível e precisa em 
cinco tipos diferentes de auscultadores. 

5 Unid. R$ 400,00 R$ 2.000,00 
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12 

 Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; 
Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação 
brilhante LED para melhor visualização; Possui conveniente 
clipe de bolso; 

5 Unid. R$ 62,75 R$ 313,75 

13 Ambú reanimador manual adulto silicone completo 2 Unid. R$ 292,25 R$ 584,50 

14 Ambú reanimador manual infantil silicone completo 2 Unid. R$ 292,25 R$ 584,50 

15 Cânula orofaríngea de guedel. Kit com 06 Tamanhos: 00 a 4. 2 Unid. R$ 52,67 R$ 105,34 

16 

Aspirador cirúrgico de secreção; Voltagem 220V; 
Frequência/60 Hz/Potência/160VARuído/61,5 dB/Vácuo 
Máx600 mHg/Vazão20 L/min (Fluxo Livre) /Capacidade do 
Recipiente 1,3 Litros/Comprimento do Cabo de 
alimentação/1,2 m/Altura (embalagem) 20,5CM/Largura 
(embalagem) 30,3CM/Profundidade 
(embalagem)/13,7CM/Peso Total 2,5Kg 

2 Unid. R$ 5.950,00 R$ 11.900,00 

17 

Monitor multiparamétrico: Controle digital do volume do bip de pulso e 
alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga 
de bateria. Tendências Armazenamento: 72 horas. (Gráfico ou 
Tabela).Parâmetros: ECG, SpO2, PNI, RESP. 2-TEMP.Intervalo de 
armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min. 
Armazenamento de 120 a 168hrs de tendência (Gráfico ou Tabela). 
Alarmes: Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação 
áudio-visual, ajustável pelo usuário. Mensagem de todos os tipos de 
alarme. Três tipos: Fisiológico,técnico e geral. ECG: Ganho manual e 
automático: 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm). Gravação de 10 a 30 
minutos da forma de onda de ECG. Grava arritimias: 128 grupos (8 
segundos da onda de ECG) Cabo paciente de 5 vias (Padrão) e 3 
vias Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Operação no 
modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Operação no modo Filtro, 
Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm. Precisão 
1bpm ou ±1% (a que for o maior).SPO2 Técnicas de 
espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores-medidas de 
SpO2 e pulso. Curva Pletismográfica Indica qualidade do sinal, 
procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas. SpO2: 0 a 100%. 
Faixa SpO2: 2% (70 a 100%).  Pulso: 25 a 254 bpm. Precisão Pulso: 
±1 bpm ou ±1% (a que for o maior). PNI Medidas da pressão não-
invasiva pelo método oscilométrico. Realiza medições nos modos 
manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1 
minuto a 8 horas. Tendência de PNI: 600 medidas. Faixa de medidas: 
Adulto: 10 a 270 mmHg(Normal), 10 a 300mHg (Modo Hyper), Infantil: 
10 a 235 mmHg, Neonato: 10 a 135 mmHg. Faixa de medida do 
pulso: 40 a 240 bpm. Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 
AAMI. RESPIRAÇÃO: Método: Variação de impedância entre RA-LL  
.Faixa de medidas: 0 a 150rpm.  Precisão: ±2rpm. Ganho: 1.0x, 2.0x 
e 4.0x. TEMPERATURA: Número de canais: 2 / Precisão: ±0,1C / 
Unidade: C (Celsius) ou F(Fahrenheit). Faixa de medidas: 0,0 a 
50,0oC. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica: 100 a 240 Vac - 50/60Hz 
Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc (padrão) Lítio-ion – opcional, recarga 
interna e automática. SAÍDAS: Rede: Ethernet para ligar a central ou 
a outro monitor Analógico: chamada enfermagem Serial: RS232 
Opcional: Wireless LAN: 433MHZ, 10mW. DIMENSÕES: Largura: 258 
mm 210(alt.) x200mm (Prof.). Peso:3,5 Kg.  Altura: 210 mm. 
Profundidade: 200 mm. ACESSÓRIOS 01 cabo de paciente 5 vias 
tipo garra EMAI – CP-05E 01 kit disco reutilizável – KDR-300  01 tubo 
de pasta de ECG  01 sensor dedo adulto – SD-60  01 extensão de 

1 Unid. R$ 11.737,50 R$ 11.737,50 
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manguito (3,0m) – EM-300  01 manguito adulto – MA-300  01 cabo de 
força de 3 pino (2,5m)  01 cabo terra de proteção – CPT-600  02 
fusíveis (localizado na gaveta do conector no painel traseiro)  01 
manual do usuário.  

18 

Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi", 
máscara facial alongada tamanho adulto, confeccionada em vinil 
macio e transparente, com formato anatômico. Diluidores codificados 
em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 
35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização 
de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo 
de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal;  

2 Unid. R$ 39,33 R$ 78,66 

19 

Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi", 
máscara facial alongada tamanho pediátrico, confeccionada 
em vinil macio e transparente, com formato anatômico. 
Diluidores codificados em seis cores para diferentes 
concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui 
adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta 
performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo 
de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector 
universal;  

2 Unid. R$ 39,33 R$ 78,66 

    TOTAL 
R$ 

59.653,06 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como 
declaração que inexistem fatos que impeçam a participação neste certame e que o licitante não foi 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

2. Objeto: Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES, para equipar a Unidade de Saúde de Laranjeiras, conforme 

planilha com os insumos anexos, considerando o deferimento da adesão 

da UBS Laranjeiras nos termos de compromisso nº 6624 do Programa 

Saúde na Hora simplificado para realização de serviços de 60 horas 

semanais, e assim melhorá a qualidade ao atendimento dos pacientes.   

do PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2020. 
 

Item 
Nº 

Quantidade Descrição 
Preço unitário 

R$ 
Preço total do item 

R$ 

     

 Total global orçado (R$)  

 

a) Validade da Proposta: (mínimo 60 dias):   
 

b) Prazo de entrega: O prazo para a entrega deverá obedecer o estabelecido no ANEXO I. 

 
c) O preço será mantido fixo e irreajustávei durante toda a vigência do contrato. 

 

d) O local de entrega será conforme estabelecido no ANEXO I 
 

e) Os itens oferecidos atendem integralmente as especificações do ANEXO I. 
 

f) Condição de pagamento: Conforme estabelecido no item 5.3 do Edital. 

 
g) Declaro, sob as penas da Lei que o(s) preço(s) oferecido(s) contempla(m) todos os custos diretos 
e indiretos incorridos pelo licitante na data da apresentação desta Proposta incluindo, entre outros, 
tributos, encargos sociais, materiais, despesas administrativas e lucro. 

 

  ,  de  de 2020. 

 
 

Nome do Representante Legal 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

Eu  (nome     completo),     RG     nº   , 

representante  credenciado  da    (denominação 

da  pessoa jurídica), CNPJ nº   , DECLARO, sob as penas da lei, 

que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório do Pregão Presencial nº. 08/2020, realizado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação 

neste certame. 

 
 
 
 

 
Data e assinatura do credenciado 
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ANEXO IV 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
 

Declaramos, expressamente, sob pena de eliminação sumária do certame licitatório, Pregão 

Presencial n°. 08/2020 ou sob pena de rescisão do contrato deste certame decorrente, que esta 

proponente não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste processo. 

 
Declara, por fim, estar ciente e de acordo que, constatada a falsidade da presente 

declaração, a qualquer tempo, estará sujeita à eliminação sumária desta licitação ou à rescisão do 

contrato de concessão que dela tiver se originado, sem direito a qualquer indenização e sem 

prejuízo da responsabilidade criminal do(s) signatário(s) e das demais previstas em lei e no Edital. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei. 

 
 
 
 
 
 

Data, carimbo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 

 

 
(MODELO) 

 
COMPROMISSO DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES. 

 

 
(  razão social  da empresa ),  com sede na  , por seu(s) 

representante(s) legal(is) que esta subscreve(m) declara FORMALMENTE, para fins de participação 

na Licitação Pregão Presencial nº. 08/2020 promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PESCARIA BRAVA, que não tem, bem como proíbe a existência atual ou futura, em seu quadro de 

pessoal operacional ou administrativo, de empregados menores de 18 (dezoito) anos, com jornada 

de trabalho no período noturno ou prestando serviços perigosos ou insalubres, sendo proibida, 

também, para qualquer atividade, a admissão de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos. 

 
Esta DECLARAÇÃO FORMAL tem a característica de compromisso em relação ao inciso XXXIII, 

do artigo 7.º da Constituição Federal, considerado como elemento de habilitação nos termos do 

inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, incluído pela Lei Federal 

n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

 
 
 
 

 
Data, carimbo e assinatura(s), do(s) representante(s) legal (is) da empresa. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE NA LEI 
COMPLEMENTAR 147/2014. 

 
 

 
A empresa  , CNPJ nº   , por meio de 

seu  representante  legal abaixo assinado, Sr(a)   , portador(a) do RG nº 

   e do CPF/MF nº  declara, sob as penas do artigo 299 

do Código Penal Brasileiro, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno 

porte nos termos de Lei acima citada e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 

desenquadramento desta situação. 

 
 
 

 

  ,  de  de 2020 

 
 
 
 
 

 
Nome do Representante Legal 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 
3. Contratação de empresa(s) para a Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES, para equipar a Unidade de Saúde de Laranjeiras, conforme planilha com 

os insumos anexos, considerando o deferimento da adesão da UBS Laranjeiras nos termos 

de compromisso nº 6624 do Programa Saúde na Hora simplificado para realização de 

serviços de 60 horas semanais, e assim melhorá a qualidade ao atendimento dos pacientes, 

que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava e 

a........................................................................................................., objeto do Pregão Presencial 
nº. 06/2020. 

 
Pelo presente instrumento Particular de Contrato que fazem a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE Pescaria Brava, inscrita no CNPJ/MF nº. 16.780.795/0001-38, com endereço à Rodovia. 

SC437, KM 08 - Centro, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Deyvisonn da Silva de 

Souza, brasileiro, casado, professor, RG n.º 3.201.663 e CPF/MF n.º 910.035.809-63, residente e 

domiciliado em Pescaria Brava-SC,  doravante  denominada  "CONTRATANTE",  e  do  outro  

lado  ......,  situada  na  Rua 

.................,  nº. ....,  Bairro ......,  CEP.  .........,  em .........../SP, Inscrita no  CNPJ  nº. ............/ ....... , 

neste ato representado por seu .............., o  Sr. ..................., ................., ..............., RG nº .......... ..- 

SSP/SP e CPF/MF nº. ...........-.., residente e domiciliado na Rua ................, nº. ...., em ........ /SP, 

doravante denominada "CONTRATADA", firmam o presente Contrato nos termos do Pregão 

Presencial nº. 06/2020 que se comprometem a respeitar e cumprir, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
4. 1.1 - O presente Contrato tem como objeto a Aquisição de MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, para equipar a Unidade de 

Saúde de Laranjeiras, conforme planilha com os insumos anexos, considerando 

o deferimento da adesão da UBS Laranjeiras nos termos de compromisso nº 

6624 do Programa Saúde na Hora simplificado para realização de serviços de 60 

horas semanais, e assim melhorá a qualidade ao atendimento dos pacientes, de 

acordo com as quantidades, especificações e condições constantes no ANEXO I, parte 

integrante do Caderno de Licitações do Pregão Presencial nº. 108/2020. 

 
1.2- Fazem parte indissolúvel deste Contrato o Caderno de Licitação do Pregão Presencial nº 

06/2020 e a Proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO, PREÇOS E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
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2.1 - O presente contrato tem o valor de R$ ------------------ 

 
2.2 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias contados das entregas pela apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura atestada pela unidade competente desta Municipalidade sem qualquer correção 

monetária mediante depósito na conta bancária apresentada pela CONTRATADA: Banco:  - 

Agência  - Conta Corrente  . 

 
2.3 - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da 

manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital. 
 

2.4 - O CNPJ apresentado pelo licitante para sua habilitação será, obrigatoriamente, o mesmo a 

receber a Nota de Empenho e da assinatura do Contrato, bem como o mesmo a emitir a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente à execução do objeto. 

 
2.5 - Para o recebimento dos valores relativos aos serviços executados, a "CONTRATADA" 

emitirá fatura na qual deverão constar os seguintes dados: 

 
a - Número do Contrato; 

b - Objeto do Contrato; 

c - Condição de Pagamento; 

d - Local de entrega. 

 
2.6 - Local de entrega: O local de entrega será na Secretaria de Saúde, Situada na Rodovia 

SC437,KM 08 - Centro, com atendimento de 2ª à 6ª feira das 07:00 às 13:00 horas. Uma vez 

solicitadas, as entregas deverão ser feitas em até 48 (Quarenta e oito) horas. 

 
2.7 - A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA e seu novo 

vencimento será reprogramado. 
 

2.8 - O preço constante do contrato incluem todos os custos referentes a taxas, impostos, tributos, 
fretes e demais encargos assim como todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o 
integral fornecimento relativo a este contrato. 

 

2.9 - Os preços aqui mencionados são fixos e irreajustáveis, ressalvada a hipótese mencionada no 
Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8666/93, isto é, a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato. 

 

2.10 - A CONTRATADA deverá manter válidas as condições de sua habilitação durante toda a 
vigência contratual. 

 
2.11 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer item, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 
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2.12 - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 

realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, 
de acordo com a variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente. 

 

2.13 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem 
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 

2.14 - Para pagamento da nota fiscal a empresa deverá apresentar junto com a mesma os 
certificadosde regularidade do FGTS e INSS e Justiça do Trabalho, retirados da internet. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
3.1 – A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses. 

 
3.2 - A entrega deverá ser feita conforme solicitação. Uma vez solicitados, o itens deverão ser 

entregues em até 02 (dois) dias. 
 

CÁUSULA QUARTA - DOS ADITAMENTOS 

 
4.1 - O presente contrato, dentro de sua vigência, poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, mediante a aplicação, quando cabíveis, de condições e determinações estabelecidas 

nos Artigos 57 e 65 da Lei Federal 8666/93 e suas posteriores alterações. 

 
4.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões do objeto em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato ou supressões 
acima desse percentual mediante acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
5.1 - A despesa decorrente desta licitação onerará a seguinte verba recursos para 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

 
6.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer 

forma, total ou parcialmente, o objeto do presente Contrato, a qualquer pessoa física ou pessoa 

jurídica, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 
6.2 - Nenhuma cláusula de subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo entre esta 

municipalidade e a subcontratada, sendo este vínculo mantido somente entre a Prefeitura e a 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

7.1 - O não atendimento total ou parcial das Cláusulas deste contrato poderá ensejar a rescisão 

pela aplicação, onde cabível, dos itens dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal 8666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 
7.2- Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 

autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 
8.1 - O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 

obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

 
II - multa, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor do fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 

que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 

fora das especificações contratadas. 

c) Serão aplicados ainda os seguintes percentuais: 

 
 

Tipos de Infrações 
Percentual da Multa aplicada 

à infração 

Ação Imediata da 

Contratante 

Produto fora das 

especificações. 
20% do valor da NF 

Notificação formal e o não 

recebimento do produto 

Meio ou método de 

transporte inadequado 

de acordo com legislação 

vigente. 

 

20% do valor da NF 

 
Notificação formal e o não 

recebimento do produto 

 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, de acordo com os prazos estabelecidos pela Lei nº 8.666/93. 

 
IV declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade. 
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§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 

obrigações contratuais: 

 
I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em 

contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 

desuas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o 

uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

VI - prestação de serviço de baixa qualidade; 

 
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta 

cláusula. 

 
§ 3º A multa será descontada de pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 
§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se 

a ampla defesa e o contraditório. 

 
§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV desta Cláusula serão obrigatoriamente 

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública. 

 
8.2 - Observado o subitem 8.1, constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação 

de novas pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e 

declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais 

envolvida sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

 
8.2.1 - Aplica-se o disposto no subitem 8.2 à nova pessoa jurídica quando: 

I - for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou 

sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 

 
II - tenha objeto social similar ao da sociedade punida. 

 
 
 
 

CLÁUSULA NONA - DO REGIME JURÍDICO 
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9.1 - O regime jurídico do presente contrato administrativo instituído pela Lei n.º 8.666/93, confere 

à CONTRATANTE, a prerrogativa de: 

 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contrato; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei N.º 

8.666/93; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 
9.2 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão 

ser alteradas sem prévia concordância da CONTRATADA. 

 
9.3 - Na hipótese do inciso I desta cláusula, as cláusulas econômico-financeiras do contrato 

deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 
9.4 - A forma de fornecimento do objeto deste contrato é a da entrega com base em preços 

unitários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO 

 
10.1 - O presente contrato será gerido pela Sr.ª JUANITA ALVES IZIDORO – CPF: 048.348.169-

66 nos termos do artigo 67 da Lei de Licitações, à qual competirá velar pela perfeita exação do 

pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste 

instrumento. 

 
10.2 - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, 

bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 

Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a 

terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 
10.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício 

redibitório, como tal definido pela lei civil. 

 
10.4 - O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus 
anexos e da proposta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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, 

14.1 - O presente contrato é regido pela Lei Federal 8666/93 e suas posteriores alterações, pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

 
14.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
14.3 - Em caso de qualquer ação judicial fundada neste Contrato, a parte que for julgada vencida, 

ficará com os encargos da demanda, inclusive os honorários advocatícios da parte vencedora. 

 
14.4 - A apresentação da Proposta por parte do licitante importa na aceitação de todas as 

especificações e condições da licitação e do contrato correspondente. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
 
                                                     Pescaria Brava, ...de.................de 2020. 

 
 
 
 

            DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
 

.... 
CONTRATADA 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

1.  Nome: 
CPF: 

2.  Nome: 
CPF
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ANEXO VIII 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

5. OBJETO: abertura de processo licitatório de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, para equipar a Unidade de Saúde de Laranjeiras, 

conforme planilha com os insumos anexos, considerando o deferimento da adesão 

da UBS Laranjeiras nos termos de compromisso nº 6624 do Programa Saúde na 

Hora simplificado para realização de serviços de 60 horas semanais, e assim 

melhorá a qualidade ao atendimento dos pacientes.   

 
 

2.0 - JUSTIFICATIVA: Solicito ao setor de licitação/compras da Prefeitura Municipal, considerando o 
Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida 
as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para organização da Atenção Primária à Saúde; 
Considerando a Portaria nº 634, de 27 de maio de 2019, que dispõe sobre o cadastramento de 
equipes em estabelecimentos que aderiram ao Programa Saúde na Hora no Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Considerando a Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020, que altera as Portarias de 
Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5/GM/MS de 28 de setembro de 2017, 
e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Saúde na Hora, no 
âmbito da Política Nacional de Atenção Básica; e 
Considerando o fluxo de adesão estabelecido pela Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 
2020, para o Programa Saúde na Hora e os requisitos para início da transferência dos incentivos 
financeiros mensais do Programa Saúde na Hora; 
Considerando o deferimento da adesão da UBS Laranjeiras nos termos de compromisso nº 
6624 do Programa Saúde na Hora simplificado 60 horas semanais, em que segue: 

-Garantir o acesso de primeiro contato ao cuidado na APS, mais próximo 
aos locais de residência ou trabalho dos cidadãos; 
-Garantir oferta dos mesmos serviços de APS durante todo o período de 
funcionamento da USF; 
-Garantir retaguarda da Rede de Atenção à Saúde conforme necessidade 
local; 
 Estimular a redução do volume de atendimentos de usuários de baixo 
risco em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares; 
-Garantir infraestrutura adequada ao número de equipes c Garantir 
atendimento de demanda espontânea durante todo o período de 
funcionamento da UBS ou USF; adastradas para o pleno funcionamento 
da UBS ou USF; 
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Solicita a abertura de processo licitatório de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES, para melhor estruturação e qualidade nos atendimentos dos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 
Tendo em vista ainda, a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, a qual traz no seu Art. 

4º-G -  Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 

aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos 

procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número ímpar, este será 

arredondado para o número inteiro antecedente.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020); 

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.   (Incluído pela 

Lei nº 14.035, de 2020); 

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput deste artigo.   (Incluído pela Lei 

nº 14.035, de 2020). 

A Secretaria de Saúde frisa que a Unidade atenderá no periodo noturno, pessoas com sintomas 

da Covid-19, por isso a questao do prazo reduzido para licitação. 
 

3.0 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

4.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais servidores 
representantes do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, especialmente designados pelo 
Secretário de Saúde. 

4.2 - A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 

 

4.3 - Para fiel cumprimento das cláusulas contratuais e em cumprimento ao artigo 67 
da Lei 8.666/93, ficará nomeado o servidor de acordo com a portaria emitida pelo 
Prefeito Municipal. 
 
4.0 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Secretaria Municipal de Saúde do município ou 

Funcionário designado pela mesma. Maiores informações no Fone: (48) 3647-6312 ou 3644-

6798. 

 
5.0 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 

após fornecimento dos produtos e apresentação da Nota Fiscal correspondente. 
 

 

PESCARIA BRAVA, 09 DE SETEMBRO DE 2020. 
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Item Especificações Quant. Unid.  Valor Unit  Total  

1 Kit oxigênio medicinal com cilindro de 1m³ para oxigênio 3 Unid. R$ 1.014,33 R$ 3.042,99 

2 Válvula redutora de pressão para cilindro 3 Unid. R$ 200,33 R$ 600,99 

3 Fluxômetro medicinal 3 Unid. R$ 111,67 R$ 335,01 

4 Frasco umidificador oxigênio 3 Unid. R$ 41,00 R$ 123,00 

5 

Esfignomanômetro aneroide, uso adulto, manguito com pera 
em borracha, braçadeira em nylon, fecho de velcro e medição 
arterial de o a 300mmhg.Manometro de aneróide, circ. de 
braço: 18-35 cm 

5 Unid. R$ 1.038,00 R$ 5.190,00 

6 
Suporte para soro em aço inox com apoio em aço inox AISI 304 
de 1 x 1,2 mm de espessura com polimento de excelente 
assepsia, com 4 ganchos. 

2 Unid. R$ 382,50 R$ 765,00 

7 

Maca clínica, aço inox, para obeso, pintura eletrostática,4 
rodizio, sendo 2 com freios comprimento 1,95x 0,80, altura 
0,80 capacidade 200kg, cabeceira flexível, grades laterais 
escamoteáveis, leito c/ colchão courvin. Para choque 
emborrachado. 

2 Unid. R$ 2.593,33 R$ 5.186,66 

8 

Poltrona hospitalar reclinável em até 04 posições  Estrutura 
em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 1” ¼ x 1.20mm; 
Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R 
com 70mm de espessura, revestidos em Courvim; Movimentos 
simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio 
de alavanca lateral; Tratamento anti-ferruginoso, pintura 
eletrostática à pó.  Dimensão deitada 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) 
/ Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) Assento: 55cm x 45 cm 
(LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL) Capacidade Aprox.: Até 
110Kg Largura Assento (Interno): 0,53 cm 

2 Unid. R$ 1.447,50 R$ 2.895,00 

9 

Carro de Emergência com 4 Gavetas, pintura epóxi 4 Rodízios 
de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 
Chapas de aço, revestida de pintura epóxi,03 gavetas sendo: 
01 com 21 divisões para medicamentos e 02 para uso geral; 
Trava nas gavetas; Porta basculante; Mesa superior em aço 
inox; 01 Tábua para massagem cardíaca Suporte para cilindro 
de oxigênio; Suporte para soro; Suporte cardioversor ou 
desfibrilador; Tomada elétrica. 

2 Unid. R$ 5.755,75 R$ 11.511,50 

10 

Kit Laringoscópio Completo contém 01 Cabo Convencional e 6 
lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cabo Convencional Médio; 
Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; 
Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e 
autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos 
recartilhados para melhor ergonomia e segurança; 
Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); 

2 Unid. R$ 1.310,00 R$ 2.620,00 

11 

Estetoscópio Rappaport:  Tubo "Y" flexíveis em PVC colorido; 
Fone biauricular; Par de olivas macias; Clips de aço inoxidável 
com ângulo anatômico; Auscultação sensível e precisa em 
cinco tipos diferentes de auscultadores. 

5 Unid. R$ 400,00 R$ 2.000,00 
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12 

 Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; 
Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação 
brilhante LED para melhor visualização; Possui conveniente 
clipe de bolso; 

5 Unid. R$ 62,75 R$ 313,75 

13 Ambú reanimador manual adulto silicone completo 2 Unid. R$ 292,25 R$ 584,50 

14 Ambú reanimador manual infantil silicone completo 2 Unid. R$ 292,25 R$ 584,50 

15 Cânula orofaríngea de guedel. Kit com 06 Tamanhos: 00 a 4. 2 Unid. R$ 52,67 R$ 105,34 

16 

Aspirador cirúrgico de secreção; Voltagem 220V; 
Frequência/60 Hz/Potência/160VARuído/61,5 dB/Vácuo 
Máx600 mHg/Vazão20 L/min (Fluxo Livre) /Capacidade do 
Recipiente 1,3 Litros/Comprimento do Cabo de 
alimentação/1,2 m/Altura (embalagem) 20,5CM/Largura 
(embalagem) 30,3CM/Profundidade 
(embalagem)/13,7CM/Peso Total 2,5Kg 

2 Unid. R$ 5.950,00 R$ 11.900,00 

17 

Monitor multiparamétrico: Controle digital do volume do bip de pulso e 
alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga 
de bateria. Tendências Armazenamento: 72 horas. (Gráfico ou 
Tabela).Parâmetros: ECG, SpO2, PNI, RESP. 2-TEMP.Intervalo de 
armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min. 
Armazenamento de 120 a 168hrs de tendência (Gráfico ou Tabela). 
Alarmes: Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação 
áudio-visual, ajustável pelo usuário. Mensagem de todos os tipos de 
alarme. Três tipos: Fisiológico,técnico e geral. ECG: Ganho manual e 
automático: 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm). Gravação de 10 a 30 
minutos da forma de onda de ECG. Grava arritimias: 128 grupos (8 
segundos da onda de ECG) Cabo paciente de 5 vias (Padrão) e 3 
vias Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Operação no 
modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Operação no modo Filtro, 
Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm. Precisão 
1bpm ou ±1% (a que for o maior).SPO2 Técnicas de 
espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores-medidas de 
SpO2 e pulso. Curva Pletismográfica Indica qualidade do sinal, 
procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas. SpO2: 0 a 100%. 
Faixa SpO2: 2% (70 a 100%).  Pulso: 25 a 254 bpm. Precisão Pulso: 
±1 bpm ou ±1% (a que for o maior). PNI Medidas da pressão não-
invasiva pelo método oscilométrico. Realiza medições nos modos 
manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1 
minuto a 8 horas. Tendência de PNI: 600 medidas. Faixa de medidas: 
Adulto: 10 a 270 mmHg(Normal), 10 a 300mHg (Modo Hyper), Infantil: 
10 a 235 mmHg, Neonato: 10 a 135 mmHg. Faixa de medida do 
pulso: 40 a 240 bpm. Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 
AAMI. RESPIRAÇÃO: Método: Variação de impedância entre RA-LL  
.Faixa de medidas: 0 a 150rpm.  Precisão: ±2rpm. Ganho: 1.0x, 2.0x 
e 4.0x. TEMPERATURA: Número de canais: 2 / Precisão: ±0,1C / 
Unidade: C (Celsius) ou F(Fahrenheit). Faixa de medidas: 0,0 a 
50,0oC. ALIMENTAÇÃO: Rede Elétrica: 100 a 240 Vac - 50/60Hz 
Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc (padrão) Lítio-ion – opcional, recarga 
interna e automática. SAÍDAS: Rede: Ethernet para ligar a central ou 
a outro monitor Analógico: chamada enfermagem Serial: RS232 
Opcional: Wireless LAN: 433MHZ, 10mW. DIMENSÕES: Largura: 258 
mm 210(alt.) x200mm (Prof.). Peso:3,5 Kg.  Altura: 210 mm. 
Profundidade: 200 mm. ACESSÓRIOS 01 cabo de paciente 5 vias 
tipo garra EMAI – CP-05E 01 kit disco reutilizável – KDR-300  01 tubo 

1 Unid. R$ 11.737,50 R$ 11.737,50 
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de pasta de ECG  01 sensor dedo adulto – SD-60  01 extensão de 
manguito (3,0m) – EM-300  01 manguito adulto – MA-300  01 cabo de 
força de 3 pino (2,5m)  01 cabo terra de proteção – CPT-600  02 
fusíveis (localizado na gaveta do conector no painel traseiro)  01 
manual do usuário.  

18 

Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi", 
máscara facial alongada tamanho adulto, confeccionada em vinil 
macio e transparente, com formato anatômico. Diluidores codificados 
em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 
35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização 
de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo 
de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal;  

2 Unid. R$ 39,33 R$ 78,66 

19 

Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi", 
máscara facial alongada tamanho pediátrico, confeccionada 
em vinil macio e transparente, com formato anatômico. 
Diluidores codificados em seis cores para diferentes 
concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui 
adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta 
performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo 
de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector 
universal;  

2 Unid. R$ 39,33 R$ 78,66 



PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 

 

 

    TOTAL 
R$ 

59.653,06 

Luiz Henrique Castro de Souza 
Secretário Municipal de Saúde 
Prefeitura de Pescaria Brava 

 


