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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Pregão  Presencial  Nº  056/2016,  aquisição de 
equipamentos diversos e materiais permanentes, 
destinados à Saúde. 

 
PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob nº 27.165.562/0001-41, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ sob nº 13.966.711/0001-67, através das Solicitações nºs 25/2016 e 54/2016, 
protocoladas sob os nºs 004190/2016  (referente  à  Proposta  nº  27165.562000/1140-01 do  
Fundo  Municipal  de  Saúde)  e 007020/2016 (referente à Proposta nº 13966.711000/1140-
01 do Fundo Municipal de Saúde), por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº 218/2015, torna público para conhecimento dos interessados 
que no dia 07 de dezembro de 2016, às 08h30min, na Sede da Prefeitura, situada à Praça 
da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, CEP. 29.600-000, realizará licitação 
na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por lote. 
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 
02) serão  recebidos,  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Afonso  
Cláudio/ES,  até  às 08h00min do dia 07 de dezembro de 2016, fechados e assinados em 
seus lacres. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, 
pelas demais normas pertinentes à matéria e ainda pelas disposições gerais e especiais 
fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos diversos e materiais 
permanentes (ultrassom, desfibrilador, computador, ar condicionado, cadeira, mesa de 
escritório, armário vitrine, balanca antropométrica, estetoscópio, dentre outros), destinados à 
estruturação do Centro de Reabilitação Física - CNES 6283357, através do Fundo Municipal 
de Saúde. 
1.1.1 – Esta aquisição advém das Propostas de nºs 27165.562/1140-01 e 
13966.711000/1140-01 do Ministério da Saúde. 
1.2 – As demais especificações e quantidades do objeto estão definidas no Anexo I do 
Edital. 
1.3 - A garantia dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, de 12 (doze) meses ou, se 
maior, igual ao período ofertado pelo fabricante. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO 
2.1 - As despesas oriundas do presente certame licitatório correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
Proposta nº 27165.562/1140-01  
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1001.103010046 1.010 44905200000 Ficha: 050 Fonte: 12010000 - Recursos Próprios  
Saúde. 
1001.103010046 1.010  44905200000   Ficha:  050  Fonte:  12990000  - Demais  Recursos 
Vinculados à Saúde. 
Proposta nº 13966.711000/1140-01 
1001.103010046 1.010 44905200000 Ficha: 050 Fonte: 12010000 - Recursos Próprios  
Saúde. 
 
CAPITULO III - DO EDITAL 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES - www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Serviços Online - Licitações.   
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações aos interessados poderão ser obtidos no 
endereço mencionado no preâmbulo, no horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefone (27) 
3735-4005 ou pelo e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Para a participação no certame e visando comunicação futura da Prefeitura Municipal, 
a licitante interessada deverá enviar email para o endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou  pelo  fax  (27)  3735-4005,  solicitando  o arquivo 
de proposta digitalizada. 
4.1.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá informar no email: 
NOME DA EMPRESA - CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO COM CEP E TELEFONE 
REPRESENTANTE LEGAL QUE  TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE 
COM O NÚMERO DE CPF E RG. 
4.2 - Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos e que tenham autorização para empreender atividades 
compatíveis com o objeto ora licitado. 
4.3 - Estarão  impedidos  de  participar  de  qualquer  fase  do  processo,  interessados  que  
se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal 
nº.8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria 
Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, 
ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
f) Possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até 
o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os 
Secretários,  com  o  Procurador-Geral, com  a  Pregoeira  e  equipe  de  apoio  e  com  os 
membros da Comissão de Licitação da Prefeitura de Afonso Cláudio/ES. 
4.4 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
4.5 - É vedada a delegação ou subcontratação do objeto do certame. 
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CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos Envelopes 01 e 02, os 
representantes das empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se 
para credenciamento junto a  Pregoeira, devidamente munidos de  documentos que  os  
credenciem a  participar desta licitação. 
5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada; 
5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
5.3.1 - No caso de procurador da proponente:  
5.3.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a 
responder pela proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito 
de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de 
abertura e julgamento da licitação, receber comunicações da Comissão Permanente de 
Licitação, com firma reconhecida em cartório conformemodelo do Anexo II. 
5.3.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado. 
5.3.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.3.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.3.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  
acompanhado  de documentos de eleição de seus administradores. 
5.3.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
5.3.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira 
em funcionamento no País. 
5.3.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.3.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa; 
5.3.2.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.3.1.3.1, 
5.3.1.3.2, 5.3.1.3.3 e 5.3.1.3.4. 
5.3.3 – Em ambos os casos deverá ser apresentada a DECLARAÇÃO que satisfaz as 
exigências habilitatórias, conforme Anexo III. 
5.3.3.1 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 
dentro do prazo estipulado, inclusive a Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente as exigências habilitatórias (modelo do Anexo III), participará do pregão com a 
primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação 
de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o Pregoeira de qualquer 
responsabilidade quanto ao não recebimento dos envelopes. 
5.4 - Para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006, art. 44, 
deverão apresentar Requerimento de tratamento diferenciado e Declaração que 
comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
(conforme modelo do Anexo VII) para fins de exercer quaisquer dos benefícios previstos na 
LC 123/2006 e suas alterações e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado 
da Sede da proponente, do ano vigente, que comprove se tratar de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 
5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 
contenha autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no 
item 5.3, impedirá a participação na fase de lances. 
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5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas 
negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos 
externos, visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os 
casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência 
em relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste Edital, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à proposta 
comercial e documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa 
frontal, além do nome do proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
6.1.1 - Envelope nº 01: 
À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 056/2016 
Proposta Comercial 
6.1.2 - Envelope nº 02: 
À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 056/2016 
Documentação  
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - O envelope 01, Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, de 
acordo com Anexo I do Edital. Deverá ser entregue em mídia digital (CD-R ou pen drive) 
e impressa em uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no item 4.1 do edital, 
devidamente datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante legal da 
proponente. 
7.1.1 - A proposta deverá ser gravada e salva em CD-R ou pen drive de acordo com o 
programa disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, VEDADA a 
apresentação da proposta em mídia digital confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro 
programa incompatível com o sistema, sendo também VEDADO renomear o arquivo da 
proposta gravada em mídia. 
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula, 
expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 
7.2.3 - Marca do produto ofertado e quando for o caso, sua origem ou procedência, 
indicando, no que for aplicável, o modelo, versão e prazo de garantia. 
7.2.3.1 – Não será admitida a marca seguida das expressões “ou similar”; “ou equivalente”. 
7.2.4 - Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham 
a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e 
indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de 
troca de produto dentro do prazo de garantia, se for o caso. 
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7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem 
ônus adicionais; 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em  algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso. 
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-
se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.6.3 -  Erro de multiplicação do  preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto final. 
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se 
a soma. 
7.6.5  -  O  valor  total  da  proposta  será  ajustado  pela  Pregoeira  em  conformidade  com  
os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 
pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou ainda, por qualquer processo 
de cópia autenticada em Cartório ou por servidor Público Municipal, pertencente à 
secretaria solicitante, exceto os servidores que compõem a Comissão Permanente de 
licitação; 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
8.1.3 - As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar, à 
época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição. 
8.1.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa, contados da data da apresentação dos documentos.  
 
8.2 - Os documentos de HABILITAÇÃO FISCAL consistirão de: 
8.2.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
8.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
8.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de 
Débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente. 
8.2.4 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 
Débitos da Fazenda Municipal da sede da proponente. 
8.2.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
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8.2.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.3 - Os Documentos de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirão de: 
8.3.1 - Prova de situação financeira, através de Certidão Negativa de falência ou 
Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede proponente. 
8.3.2 - Prova de situação financeira, através da apresentação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As  Demonstrações Contábeis e o  Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituida 
a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço 
de Abertura devidamente registrado na forma de lei. 
c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 
8.3.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.3.2 o Micro Empreendedor Individual 
(MEI). 
 
8.4 - Os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá: 
8.4.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
8.4.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
8.4.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.4.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
destes documentos. 
 
8.5 - Os documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirão de: 
8.5.1 - Registro do(s) equipamento(s) ou Produto(s) ofertado(s) na ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde) para todos os itens/lotes que a 
legislação o exigir (inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/93). 
8.5.1.1 - Caso os itens ofertados sejam isentos de registro, apresentar documento que 
comprove a isenção. 
8.5.2 – Registro do (s) equipamento ou Produto(s) ofertado(s) no INMETRO  - Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, para todos os itens/lotes que a legislação o 
exigir (inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/93). 
8.5.2.1 - Caso os itens ofertados sejam isentos de registro, apresentar documento que 
comprove a isenção. 
8.5.3 -  Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE concedida/expedida pelo 
Ministério da Saúde, através da ANVISA, para a empresa que 
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comercializa/fabrica/armazena/distribui (entre outros), produtos ou equipamentos vinculados 
à Saude. 
8.5.4 - Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município 
sede da empresa proponente para os lotes: 002 - ultrasson, 014 - aspirador, 015 -
desfibrilador, 019 - FES com alimentação bivolt, 022 - cadeira de rodas e 023 - esteira 
ergométrica (inciso IV, do art. 30 da Lei 8.666/93). 
8.5.5 – Alvará de Licença e Funcionamento expedido pela Prefeitura da Sede da empresa 
proponente, dentro do prazo de validade. 
8.5.4 - Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a venda de equipamentos e ou material 
permanente com características iguais ou similares com aquelas do objeto deste certame (§ 
4º do inciso II do art. 30 da Lei 8.66693). 
 
8.6- Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma 
do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV).  
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo V). 
8.6.3 - Declaração de que não possui em seu quadro societário: sócio, administrador, 
gerente ou funcionário que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, bem como, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista e que não possue qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os 
afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com a Procuradora Geral, 
com a Pregoeira, equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação (Anexo VI). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 - Declarada aberta a Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, iniciando-se em seguida a fase de Credenciamento, conforme o Capítulo V 
deste Edital. 
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação 
verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances 
durante a sessão do pregão,  dando-se  início  ao  recebimento dos  envelopes  “Proposta  
de  Preços  (Envelope  01)”  e “Documentos de Habilitação (Envelope 02)”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica 
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo Menor Preço Por 
Lote, considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as 
previstas no art. 4º, inciso VIII, IX e X e a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com as exigências do 
Edital e seus Anexos. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à 
classificação das propostas pelo menor preço ofertado, e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais. 
9.4.3.1 -  Não será aceita a proposta ou lance vencedor que apresentar preço 
manifestamente inexequível.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                          ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência –  341 – CEP. 29600-0000 – Afonso Cláudio – ES – Tel. 27 3735.4000  

 

9.4.3.2 - 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 equipamentos e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS 
9.5.1 -  Após a classificação das propostas, a  Pregoeira a  divulgará em  voz alta, e, 
convidará individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem 
lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso 
de empate de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar 
necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente 
desistente, às penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a 
Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor 
preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal 
para menor preço.  
9.5.8 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, proceder- se-á da seguinte forma: 
9.5.8.1 - A Administração convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, 
sob pena de decadência de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada originalmente vencedora do certame. 
9.5.8.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, 
devendo apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente 
edital. 
9.5.8.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas 
remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de 
preferência. 
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9.5.8.4  -  Caso  não  ocorra  a  contratação  de  microempresas,  empresa  de  pequeno  
porte  ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, será vencedora a licitante que 
houver ofertado originalmente a menor proposta. 
 
9.5.9 - Após a aceitabilidade da proposta será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da Licitante vencedora da etapa de lances. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá a 
abertura do invólucro contendo os Documentos de Habilitação (envelope 02) da licitante que 
apresentou o melhor lance verbal, para verificação do atendimento das condições fixadas 
neste edital. 
9.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 
02, não sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro 
documento, nem permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no 
Capítulo VIII do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de 
validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da 
inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO E DA AMOSTRA DO OBJETO 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e 
posteriormente examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”. 
9.7.2 -  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será 
declarada vencedora. 
9.7.3  -  Da  reunião  lavrar-se-á  ata  circunstanciada,  na  qual  serão  registradas  as  
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da 
equipe de apoio e representantes credenciados. Os envelopes das demais Proponentes 
ficarão de posse da Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou 
os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pela Pregoeira. 
9.7.4 - Para fins de avaliação e análise do objeto licitado e de sua consonância com as 
especificações contidas no Anexo I do Edital, a licitante classificada deverá apresentar 
amostras na forma de catálogo (com foto e especificação/descrição completa, inclusive 
marca do item/produto).  
9.7.4.1 - Em caso de dúvida ou necessidade a Secretaria Requisitante poderá solicitar 
amostra em espécie ou visitar o estabelecimento para melhor avaliação, obedecendo ainda 
às condições a seguir: 
a) As amostras deverão ser apresentadas em até 7 (sete) dias após a conclusão das 
fases classificatória e habilitatória na Secretaria Municipal de Saúde, situada à Praça da 
Independência nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, Cep. 29.600-000, no horário de 07:00 às 
13:00 horas. 
b) As amostras deverão ser entregues identificadas com o nome da empresa, número do 
Pregão e do lote a qual se refere. 
c) A Secretaria Municipal de Saúde, através do fiscal do contrato, devidamente nomeado 
nos  autos  do  processo,  fará  a  análise  da  amostra  do  objeto  ofertado,  verificando  a  
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sua compatibilidade com o Anexo I e a proposta comercial apresentada e, emitirá um 
parecer, aprovando ou contra-indicando o(s) item(ns) cotado(s). 
d) Caso a(s) amostra(s) da(s)   empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço não seja(m) 
compatível(is) com o objeto da licitação, será desclassificada no item/lote e convocada a 
empresa subsequente, obedecida a ordem de classificação para apresentação de 
amostra(s), cujo o prazo será de até 7 (sete) dias, contados da data de convocação, sem 
prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do 
produto ofertado com as especificações do edital. 
e) A licitante que não cumprir as regras estabelecidas dentro do prazo estabelecido quanto 
ao  envio  da  amostra,  terá  sua  proposta  desclassificada. Nesta  hipótese,  após  
comunicado da Secretaria Municipal de  Saúde,  poderá  a  Pregoeira solicitar  amostra da  
licitante cuja  proposta classificou-se em segundo lugar e assim sucessivamente. 
9.7.5 - Concluído a apresentação das amostras e de posse do relatório da Secretaria de 
Saúde, será adjudicado à licitante classificada o objeto deste Pregão. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Declarado o vencedor do presente Pregão, qualquer Licitante, poderá manifestar, 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 
as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em interpor recurso ao final 
da sessão do Pregão importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pela Pregoeira, ao vencedor. 
10.3 - Qualquer recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
10.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, mediante petição por escrito, protocolada neste órgão. 
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por 
conveniência da P.M.A.C., sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XIII - DO PRAZO E LOCAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
13.1 - Homologada a licitação, o Adjudicatário será convocado para, no prazo de máximo de 
03 (três) dias assinar o Contrato. 
13.2 - Quando o Adjudicatário se negar a assinar o contrato/entregar o objeto deste edital, a 
Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e 
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posterior abertura do seu envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), sendo declarada 
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste pregão. 
13.2.1 - A recusa injustificada do Adjudicatário importará nas penalidades legalmente 
estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 - Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste edital, exceção feita aos 
licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
13.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  e  aceitos  pela  P.M.A.C.,  não  serão  
considerados  como inadimplemento contratual. 
 
CAPITULO XIV - DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 - O contrato a ser celebrado com o Adjudicatário terá início no data de sua assinatura e 
vigência até o encerramento do exercício finandeiro, ou seja, até 31 de dezembro de 2016, 
podendo ser prorrogado se for interesse da Administração e desde que ocorra alguma das 
hipóteses previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
14.2 - Fica resguardado o prazo de garantia do objeto adquirido, conforme estipulado no 
Capítulo I deste Edital. 
14.3 - A entrega do objeto licitado deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias após 
emissão da Autorização de  Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, em 
dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas. 
14.3.1 - O local de entrega do objeto será o Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado à 
Rua Benjamin Constant, n° 89, Centro, Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000. 
 
CAPÍTULO XV - DOS PAGAMENTOS 
15.1 - O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias contados da data de 
protocolização e  aceitação pelo  Contratante da  Nota Fiscal/Fatura correspondente, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. O pagamento da nota fiscal/fatura fica 
condicionado ao cumprimento dos critérios de atendimento. 
15.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação, por parte do vencedor 
do certame, dos Certificados de Regularidade. 
15.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
15.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer 
autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da 
vencedora do certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de 
cálculo, isenções etc. 
 
CAPITULO XVI - DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
16.1 - Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações, ou seja, são fixos 
e irreajustáveis. 
16.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo devidamente 
instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CAPITULO XVII - RESCISÃO DO CONTRATO 
17.1 - O Contrato poderá ser rescindido pela Contratada, mediante aviso prévio de 30 
(trinta) dias, desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes.  
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17.2 - A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de 
aviso prévio, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer 
indenização, nos seguintes casos: 
17.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da Contratada. 
17.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
17.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
17.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 
17.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
CAPITULO XVIII - DAS PENALIDADES 
18.1 - O licitante vencedor que não cumprir os prazos de execução e condições do presente 
edital estará sujeito às penalidades dispostas no art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores; 
18.2 - O licitante vencedor que não cumprir as obrigações assumidas por preceitos legais 
serão aplicadas segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 
18.2.1 - Advertência por escrito; 
18.2.2 - Multa de mora de até 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o 
valor corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não 
forem iniciados na data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante; 
18.2.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar 
com a administração por prazo de 02 (dois) anos; 
18.2.4 - Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da 
administração; 
18.3 - Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por 
escrito no prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela P.M.A.C. 
18.4 - As sanções previstas no item 18.2, poderão cumular-se e não exclui a possibilidade 
de rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis nos casos dos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 e 10 (dez) dias corridos para o 
subitem 18.2.4, a partir do recebimento das mesmas; 
18.5  -  As  sanções estabelecidas no  subitem  18.2.3 e  18.2.4, são  de  competência do  
Prefeito Municipal; 
18.6 - As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim; 
18.7 - As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 
exigíveis desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser 
descontadas da caução, de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CAPITULO XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 - A simples apresentação da proposta por si só implica a plena aceitação por parte do 
licitante de todas as condições estabelecidas neste edital e dos preceitos legais em vigor, 
especialmente os da Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 
19.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a quando 
necessário profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer 
vínculo com quaisquer licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor 
ligados ou não a Administração Municipal. 
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19.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do contrato ou 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
19.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer fase  da  licitação  e  sempre  que  julgar  necessário, fixando  o  
prazo  para  atendimento, destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de 
Processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveriam 
constar originalmente dos envelopes. 
19.4.1 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
19.5  -  Este edital  será  regido  pelas  regras e  princípios publicistas, pela  Lei  n°  
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 com suas 
alterações, e demais normas pertinentes. 
19.6 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
19.7 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
19.8 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante vencedor a fim 
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
19.9 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram 
vencedoras do certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a 
efetivação da contratação. Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
19.10 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, 
lances e habilitação, como na  fase  posterior a  adjudicação do  Contrato, quaisquer  
consultas, pleitos ou reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por 
escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão 
aceitos entendimentos verbais entre as partes; 
19.11 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.12 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, 
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia. 
19.13 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
19.13.1 - Anexo I - Especificação do objeto/quantidade/preço estimado 
19.13.2 - Anexo II - Modelo de Credenciamento. 
19.13.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias. 
19.13.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente à inexistência de fato superveniente. 
19.13.5 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição 
Federal. 
19.13.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração referente aos quadro societário e parentesco. 
19.13.7 - Anexo VII - Modelo de Requerimento de benefício de tratamento diferenciado e 
declaração da condição de ME e EPP. 
19.13.8 - Anexo VII - Minuta de Contrato 
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19.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em 22 de novembro de 2016. 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2016 
 

CREDENCIAMENTO (modelo) 
 
 

 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal 
 
 
 
 
 
A  empresa ------------------------------------------------- inscrita no  CNPJ sob o  nº  --------------------
-, por intermédio de seu representante legal Sr (a) ---------------------------------------------------, 
portador do CPF nº  -------------------------------------- e  RG  nº  --------------------,  vem  pela  
presente,  informar  a  Vossa Senhoria que o (a) Sr. (a) ------------------------------------------------, 
portador do CPF nº --------------------- e RG nº -------------- (anexar xerox do documento 
original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima 
citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances 
verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos 
referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 01) Deverá ter firma reconhecida em cartório. 
         02) Deverá ser apresentado no Credenciamento.  
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2016 
 

DECLARAÇÃO QUE SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 (modelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A  empresa ------------------------------------------------- inscrita no  CNPJ sob o  nº  --------------------
-, por intermédio de seu representante legal Sr (a) --------------------------------------------------------
---, portador do CPF nº ---------------------------------- e RG nº --------------------, DECLARA, sob 
as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em 
obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento.  
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2016 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 (modelo) 

 
 
 
 
 
 
 
A  empresa -------------------------------------- inscrita no  CNPJ sob o  nº  ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) ------------------------------------------------------, 
portador do CPF nº ------------------------------ e RG nº --------------------, DECLARA para os 
devidos fins à inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação no Processo 
Licitatório. 
 
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.  
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2016 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
 
 
 
 
A  empresa -------------------------------------- inscrita no  CNPJ sob o  nº  ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) --------------------------------------------------, portador 
do CPF nº ---------------------------------- e RG nº --------------------, DECLARA, para fins do 
disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----).  
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.  
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ANEXO VI 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2016 
 

DECLARAÇÃO (modelo) 
 
 

 
 
 
 
 
A  empresa ------------------------------------------------- inscrita no  CNPJ sob o  nº  --------------------
-, por intermédio de seu representante legal Sr (a) -----------------------------------------------------, 
portador do CPF nº ---------------------------- e RG nº --------------------, DECLARA, para os 
devidos fins que não possui sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor 
ou dirigente da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES ou que possuam qualquer tipo 
de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o vice-
Prefeito, com os Secretários, com o Procurador-Geral, com a Pregoeira e equipe de apoio e 
com os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura de Afonso Cláudio – ES. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.  
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ANEXO VII 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 
 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO 
DA CONDIÇÃO DE ME E EPP 

(modelo) 
 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES 
 
 
 
A empresa -------------------------------------------- inscrita no CNPJ sob nº  ---------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) ------------------------------------------, portador (a) do 
CPF nº ------------------------------------- e RG nº ------------------------------, solicita na condição de 
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na 
Tomada de Preços em epígrafe, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas 
empresas com base nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 
§4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
Como  prova  da  referida  condição,  apresentamos  a  Certidão  Simplificada  emitida  pela  
Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. Atenciosamente, 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome da Proponente 
Nome do representante legal 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado junto com os documentos de Credenciamento.  
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ANEXO VII  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2016 
 

Contrato de compra e venda que entre si fazem o 
Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde e a empresa   -----------------------. 

 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno,  
inscrito no CNPJ sob nº 27.165.562/0001-41, por meio FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ/MF nº 13.966.711/0001-67, com sede à Praça da Independência, nº 341, 
Centro, nesta cidade, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde/Gestora 
do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Nayara Benfica Pires Puziol, brasileira, casada, 
enfermeira, portadora do CPF nº 103.339.027-50 e RG nº 1.968.394-ES, residente e 
domiciliada na Rua Galdino Leite, nº 35, Bairro Constantino Delpupo, nesta cidade de 
Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou 
PREFEITURA/FUNDO e, de outro lado,  a empresa -----------------------------------------------------, 
inscrita no  CNPJ sob  nº---------------------,  estabelecida na   ------------------------------------------- 
neste   ato   representada   pelo   Sr. ---------------------------, brasileiro (a), casado (a) (solteiro 
(a)),   portador   do   CPF   nº ------------------------------------ e     RG     nº  ----------------------------
-----,     residente     e     domiciliado     à Rua/Avenida ----------------------, Município de ----------
------------------, adiante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam o presente 
Contrato de Compra e Venda, nos termos das Lei nº 8.666/93, suas alterações, demais 
normas pertinentes à matéria, Processos de nºs 004190 e 007020/2016, que instruíram o 
Edital de Pregão Presencial nº 056/2016, partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela 
estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
1.1  -  A  consecução do  objeto  do  presente instrumento dar-se-á mediante execução 
direta,  na modalidade de compra à vista. 
1.2 - Além dos ditames da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subsequentes aplicar-se-ão ao 
presente contrato os preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado pertinentes, bem 
como as normas concernentes à Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui o 
“Código de Defesa e Proteção do Consumidor”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - Pelo presente instrumento de Contrato, a Contratada vende à Contratante 
equipamentos diversos e materiais permanentes (ultrassom, desfibrilador, computador, ar 
condicionado, cadeira, mesa de escritório, armário vitrine, balanca antropométrica, 
estetoscópio, dentre outros), destinados à estruturação do Centro de Reabilitação Física - 
CNES 6283357, através do Fundo Municipal de Saúde. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                          ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência –  341 – CEP. 29600-0000 – Afonso Cláudio – ES – Tel. 27 3735.4000  

 

2.2 - Referida aquisição advém das Propostas nºs 27165.562000/1140-01 e 
13966.711000/1140-01, do Ministério da Saúde. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
3.1 - A Contratante pagará à Contratada, pela compra em moeda corrente nacional, o valor 
global de   R$ ------------------------- (---------------------------------------),  conforme  valores  e 
quantidades contidos no anexo, sendo: R$ -------------------- (---------------------------------), 
referente à Proposta nº 27165.562000/1140-01 e R$ ------------------ (-------------------------------), 
referente à Proposta nº 13966.711000/1140-01. 
3.2 - O valor inclui todas as despesas e custos diretos e/ou indiretos, tais como: valor do 
componente em si, com todos os acessórios indispensáveis e obrigatórios, garantia e 
assistência técnica, transporte, despesas de locomoção, encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, cíveis, comerciais e fiscais. 
3.3 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da fatura ou nota fiscal, 
devidamente regularizada  em  seus  aspectos  fiscais  e  formais,  apresentada  quando  da  
entrega  do  objeto contratado junto a Secretaria Municipal de Saúde. 
3.4 - O Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 15(quinze) dias após a 
entrega do objeto contratado. 
3.5 -  A fatura somente será paga após o visto da fiscalização que será exercida por servidor 
designado pelo Fundo Municipal de Saúde. 
3.6 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 - O presente Contrato terá início no data de sua assinatura e vigência até o 
encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro de ------, podendo ser 
prorrogado se for interesse da Administração e desde que ocorra alguma das hipóteses 
previstas no artigo 57 da Lei 8.666/93. 
4.2 - A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após 
emissão da Autorização de  Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, em dias úteis. 
4.2.1 - O local de entrega será o Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado à Rua 
Benjamin Constant, n° 89, Centro, Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000. 
4.3 - Fica resguardado o prazo de garantia do objeto adquirido, ou seja, a garantia dos 
equipamentos deverá ser de, no mínimo, de 12 (doze) meses ou, se maior, igual ao período 
ofertado pelo fabricante. 
4.4. O prazo para assistência técnica (manutenção e reparo) ou troca do (s) equipamento(s) 
contratado(s), caso apresente(m) defeito(s) de fabricação, funcionamento ou oriundos dos 
procedimentos de entrega (carregamento, transporte e descarregamento), dentro do período 
de garantia, será de 5 (cinco) dias úteis, no máximo, e será contado a partir da notificação 
do defeito, à empresa Contratada.  
4.5 - Em caso de acionamento da garantia, a Contratada se responsabiliza por todas as 
despesas inerentes ao transporte do respectivo equipamento (coleta e entrega nas 
dependências do Centro de Reabilitação Física. 
 
CLÁUSULA  QUINTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
5.1 - As despesas decorrentes deste contrato correm por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
Proposta nº 27165.562/1140-01  
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1001.103010046 1.010 44905200000 Ficha: 050 Fonte: 12010000 - Recursos Próprios  
Saúde. 
1001.103010046 1.010  44905200000   Ficha:  050  Fonte:  12990000  - Demais  Recursos 
Vinculados à Saúde. 
Proposta nº 13966.711000/1140-01 
1001.103010046 1.010 44905200000 Ficha: 050 Fonte: 12010000 - Recursos Próprios  
Saúde. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES  
6.1 - A Contratada cumprirá o presente contrato de compra e venda mediante o 
fornecimento dos objetos nas condições descritas no instrumento convocatório da licitação e 
cláusulas ora pactuadas, obrigando-se  a  efetuar  a  entrega  e  manutenção  do  respectivo  
objeto  dentro  das  condições contratuais, responsabilizando-se integralmente por vícios ou 
defeitos que forem constatados, não sendo a vistoria do ato de recebimento motivo para 
diminuição de sua responsabilidade por imperfeições ou vícios ocultos. 
6.2  -  A  fiscalização  da  execução  do  Contrato  será  feita  pela  Contratante,  através  de  
seus representantes, as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde, Senhoras Márcia 
Elisa de Almeida – Proposta nº 27165.562/1140-01 e Patrícia Marques Soares - Proposta 
nº 13966.711000/1140-01, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e as 
disposições contratuais. 
6.3 - Eventuais  defeitos  ou  anormalidades  constatadas  por  ocasião  da  vistoria  deverão  
ser registradas e constituirão objeto de regularização por parte da Contratada, em 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão do presente contrato, sem prejuízo de demais 
cominações aplicáveis à infratora. 
6.4 - Fica expresso que o recebimento e vistoria do objeto da compra será exercida pela 
Contratante, ou por quem este indicar; 
6.5 - Caberá à Contratante seguir as instruções, recomendações e orientações de uso e 
manutenção do objeto.  
6.6 - O objeto deste contrato será recebido de conformidade com o art. 73, inciso II e 
parágrafos da Lei nº. 8.666/93, conforme segue: 
I) PROVISORIAMENTE, mediante laudo circunstanciado por servidor designado pela 
Contratante, mencionando as condições aparentes em que se achar o objeto no ato de 
entrega, se atendidas as especificações do edital licitatório, inclusive quanto aos 
componentes e acessórios, condicionado o seu desempenho, perfeito funcionamento de uso 
à finalidade a que se destina, imune de quaisquer vícios. 
II) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, desempenho e perfeito 
funcionamento de uso à finalidade a que se destina, imune de quaisquer vícios, quando a 
Contratante emitirá o correspondente CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA da 
compra efetuada, senão pronunciar-se-á por escrito sobre deficiências porventura 
constatadas ou ainda pendentes de solução. 
6.7 - O ato de recebimento não exclui as responsabilidades da Contratada por eventuais 
vícios ou deficiências dos componentes, seus equipamentos e/ou acessórios, constatadas 
posteriormente, ficando comprometida a substituí-los em virtude de falhas, vícios ou 
deficiências apuradas. 
 
6.8 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Edital, a CONTRATADA se 
compromete a: 
I - Responsabilizar com as despesas diretas e indiretas, seguro de transporte, tributos, 
encargos de qualquer natureza, eventuais defeitos de fabricação, correção e outros custos, 
bem como, em oferecer garantia e assistência técnica, a contar da entrega do objeto. 
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II – Responsabilizar pela entrega dos equipamentos no prazo de 10 (dez) dias corridos. 
III - Fiscalizar o cumprimento do objeto, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE. 
IV - Garantir/substituir os equipamentos que, porventura, venham apresentar problemas de 
especificações, quantidade, etc, ou que suas características estejam diferentes daquelas 
solicitadas neste Edital e anexos, na proposta e documentação da CONTRATADA. 
V - Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para comprovação 
da regularidade dos equipamentos permitindo a verificação de sua conformidade com as 
especificações do Edital. 
VI - Responder pelos prejuízos ou danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, 
decorrentes de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos. 
VII -  Responsabilizar-se exclusivamente por eventuais danos ou prejuízos que venha a 
sofrer seu quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência 
do transporte e entrega do objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem 
responsabilidades ou ônus ao Fundo Municipal de Saúde, os ressarcimentos ou 
indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 
VIII - Trocar, dentro do período de garantia e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os 
equipamentos que, por ventura, apresentarem problemas de fabricação, avarias resultantes 
dos procedimentos de transporte e entrega. 
IX - Manter atualizados o endereço, nº de telefone/fax, e-mail, informando imediatamente ao 
Fundo Municipal de Saúde/Secretaria  Municipal de Saúde sobre quaisquer alterações 
durante a execução do Objeto. 
X - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o fornecimento 
dos equipamentos ou material permanente, objeto deste contrato. 
XI - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais, não transfere ao Contratante, a responsabilidade por seus pagamentos, nem 
poderá onerar o objeto do Edital. 
XII - Entregar os equipamentos de acordo com o prazo exigido no Edital, o qual será 
contado a partir da respectiva data de recebimento das Notas de Empenho e 
Autorização/Solicitação de Fornecimento. 
XIII - Manter, durante toda a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no certame, nos 
termos do artigo 55, XIII da lei 8666/93. 
XIV - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo Contratante. 
XV – Justificar eventual atraso na entrega dos equipamentos, o qual somente será 
justificável quando decorrer de caso fortuito ou de força maior, conforme disposições 
contidas no Código Civil Brasileiro ou por fatos de responsabilidade do Contratante. 
XVI – Encaminhar, na ocorrência dos fatos acima, o pedido de prorrogação do prazo de 
entrega, de forma escrita e em até 05 (cinco) dias corridos antes de findar aquele 
originalmente exigido e, em ambos os casos, com justificativas circunstanciadas. 
XVII - Substituir, às suas expensas, em parte ou no total, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
os equipamentos entregues; caso se verifique vícios, defeitos ou incorreções nos mesmos. 
XIX - Indenizar a CONTRATANTE por qualquer dano ou subtração no seu patrimônio, bem 
como o de terceiros a ela disponibilizado e que venham a ser provocados por negligência na 
execução do Objeto, após comprovação através de sindicância ou inquérito. 
XX - Cumprir e fazer cumprir, leis, regulamentos e posturas compatíveis, bem como 
quaisquer determinações emanadas da CONTRATANTE, pertinentes ao objeto contratado, 
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cabendo-lhe única e exclusivamente, responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão, sua ou de seus empregados.  
6.9 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se 
compromete a: 
I - Solicitar a entrega dos objetos através do envio da Nota de Empenho. 
II - Assegurar os recursos necessários para o pagamento do objeto contratado. 
III - Efetuar o pagamento, na forma convencionada e mediante a apresentação da respectiva 
Nota Fiscal devidamente atestados pelos servidores que receberam o objeto. 
IV - Fiscalizar o andamento da entrega, assim como a qualidade, garantia e quantidade dos 
equipamentos contratados e entregues. 
V - Rejeitar os equipamentos em que as características, qualidade não satisfaçam às 
exigências contratadas ou que sejam diferentes/inferiores daquelas constantes no Anexo 
deste contrato, obrigando a adjudicatária a se adequar, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 
ônus para o Fundo Municipal de Saúde. 
VI - Solicitar da CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a substituição dos 
equipamentos considerados impróprios pelos servidores que os receberam. 
VII- Solicitar da CONTRATADA, a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, de qualquer profissional que embarace o trabalho da fiscalização. 
VIII - Reter dos créditos a que, por ventura, tenha direito, o valor correspondente ao prejuízo 
ou dano, após regular apuração administrativa ou trânsito em julgado de decisão judicial. 
IX - A presença da fiscalização da CONTRATANTE, quaisquer que sejam os atos praticados 
no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade 
com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
6.1 - Na hipótese de descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, 
esta ficará sujeita à: 
I - advertência por escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, para as quais tenha 
concorrido; 
II - multa de 0,5% por dia de atraso sobre o valor total, limitado esta a 15 (quinze) dias; 
III - multa de 5% sobre o valor total, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulado 
com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por um período 
de 1 (um) ano; 
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no caso de inexecução total do 
contrato, cumulado com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração por um período de 2 (dois) anos; 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
casos de falta grave que possam ser tipificados como crime contra a Administração. 
6.2 - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei; 
6.3  -  As  penalidades  acima  poderão  ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente, a  
critério  da Contratante, admitida sua reiteração; 
6.4 - Quando a Contratada motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 
danos porventura decorrentes para o Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
7.1.1 - Por mútuo acordo entre as partes contratantes, havendo conveniência para o Fundo 
Municipal de Saúde. 
7.1.2 - Por ato unilateral ou escrito da Contratante, nos casos de: 
I) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contratuais; 
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II)  subcontratação  total  ou  parcial  do  objeto  contratado  sem  prévia  autorização  escrita  
da Contratante; 
III) razões de interesse público; 
IV) judicialmente, nos termos da legislação processual; 
V) liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da Contratada. 
7.2 - Verificada a infração do contrato, a Contratante notificará a Contratada, por carta, 
telegrama, ou judicialmente, para que purgue a mora, no prazo fixado, sem prejuízo de 
responder por perdas e danos resultantes dessa mora;  
7.3 - A Contratada indenizará a Contratante por todos os prejuízos que a este vier a causar 
em decorrência da rescisão deste contrato por inadimplemento de suas obrigações; 
7.4 - No caso da Contratante vir a recorrer à via judicial para rescindir o presente contrato, 
ficará a Contratada sujeita à multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor global 
deste contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários de advogado, 
estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor envolvido. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 - Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
9.1.1 - As modificações que venham a ser introduzidas ao presente contrato somente terão 
validade se expressamente consentidas pela Contratante. 
9.1.2 - A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes  da  execução  deste  Contrato,  sejam  de  natureza  trabalhista,  
previdenciária, social, comercial, cível e fiscal, inexistindo solidariedade da Contratante 
relativamente a esses encargos, inclusive os que contratualmente advierem de prejuízos 
causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO 
10.1 - As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao 
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para o mesmo o foro da Comarca de 
Afonso Cláudio/Estado do Espírito Santo, para solução de todo e qualquer conflito dele 
decorrente. 
 
Afonso Cláudio/ES ------- de -----------------------------  de 2016. 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL 

Gestora/Secretária 
Contratante 

 
 

NOME DA EMPRESA  
Nome do Representante Legal 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
 
1)  ---------------------------------    2)  ----------------------------------------- 
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Edital Lotes

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0001 - LONGARINALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

LONGARINA - 04 ASSENTOS, LÂMINA DE AÇO
ESTRUTURA EM AÇO ESTOFADA EM ESPUMA
INJETADA E REVESTIMENTO EM TECIDO OU
COURVIN COM A ESCOLHA NA ORDEM DE
FORNECIMENTO.
(AMBIENTE: SALA DE ESPERA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

5,000UN00014779001 510,08 2550,40

2550,40Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0002 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - COM SISTEMA
DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA EXAMES
ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS,
VASCULARES, DE MAMA, PEQUENAS PARTES,
MÚSCULO ESQUELÉTICO COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS MÍNIMAS: O
SISTEMA DEVE OFERECER QUALIDADE DE
IMAGENS EM MODO 2D,
MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO
COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER
ESPECTRAL, MODO DOPPLER CONTÍNUA, MODO
3D. MODO 2D; FSI, SRF, ZOOM READ/WRITE;
IMAGEM TRAPEZOIDAL- POSSIBILITA
AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM
IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR; IMAGENS
ARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO NOS
TRADUTORES CONVEXO, E LINEARES;
IMAGENS ARMÔNICAS DE PULSOS INVERTIDO.
HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDOS  PARA
ESTRUTURAS QUE ESTAO EM MOVIMENTOS;
MODO M; MODO POWER DOPPLER; MODO
COLOR DOPPLER;MODO DUAL LIVE: DIVISAO
DE IMAGENS EM TELA DE TELA DUPLA DE
MODO B+ MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO
REAL, POWER DOPPLER DIRECIONAL;MODO
DOPPLER ESPECTRAL;TISSUE DOPPLER
IMAGING- TDI; 3D MULTIPLANAR; MODO
TRIPLES; PACOTE DE CÁLCULO ESPECÍFICO;
PACOTE DE CALCULO SIMPLES,QUICK- TECLA
QUE PERMITE AJUSTES RAPIDOS DA IMAGENS,
OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS
PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E
MODO DOPPLER; DIVISÃO DE TELA EM 4
IMAGENS PARA VISUALIZAÇÕES E ANÁLISE DE
IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER;
MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL-
MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA  COM
CONBINAÇÕES DE MODO; PERMITIR ACESSO A
IMAGENS SALVAS, PARA POS-ANÁLISE E
PROCESSAMENTO; POSSIBILITAR ARMAZENAR
AS IMAGENS EM MOVIMENTOS;CINE LOOP E
CINE LOOP SAVE; PÓS PROCESSAMENTO DE
MEDIDAS, PÓS – PROCESSAMENTO DE
IMAGENS; BANCO DE PALAVRAS EM
PORTUGUÊS; MONITOR LCD 17 POLEGADAS.
DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS;
FRAME – RATE EXTREMAMENTE ELEVADO;
TODOS OS TRANSDUTORES
MULTIFRQUENCIAIS, BANDA LARGA; DVD-RW
INTEGRADO; HDD DE NO MÍNIMO 250GB; 04

1,000UN00023552002 94193,33 94193,33
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PORTAS USB NO MÍNIMO; MÍNIMO DE 03
PORTAS ATIVAS PARA TRANDUTORES;
TRANSDUTORES BANDA LARGA
MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO
COM AVRIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 3 A 7 MHZ
NO MÍNIMO TRANSDUTOR LINEAR COM
VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 5 A 12 MHZ NO
MÍNIMO TRANSDUTORENDOCAVITÁRIO COM
VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 4 A 9/10 MHZ
COM 150º DE ABERTURA, COM GUIA DE
BIOPSIA NO MÍNIMO. ACESSÓRIOS VIDEO
PRINTER PRETO E BRANCO, NO BREAK
COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO
DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.
(AMBIENTE: ULTRASSONOGRAFIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

94193,33Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0003 - IMPRESSORALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

IMPRESSORA - LASER.(COMUM) PADRÃO DE
COR: MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA: 16 MB,
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 X 600,
VELOCIDADE: 33 PPM,  CAPACIDADE: 100
PÁGINAS /BANDEJA, CICLO: 25.000
PÁGINAS/MÊS, INTERFACE: USB E REDE,
FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO, GARANTIA:
MÍNIMA DE 12 MESES
(AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00000061003 871,34 1742,68

1742,68Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0004 - MESA DE ESCRITÓRIOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

MESA - DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS,
TAMPOS EM CHAPA DE AÇO. LATERAIS E
GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO.
PÉS EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E
POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PÉS COM
PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50 X
1,00 X 0,80M.
(AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00005667004 630,62 1891,86

MESA - DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS,
TAMPOS EM CHAPA DE AÇO. LATERAIS E
GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO.
PÉS EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E
POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PÉS COM
PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50 X
1,00 X 0,80M.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00005667010 630,62 1891,86

MESA - DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, 4,000UN00005667014 630,62 2522,48
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TAMPOS EM CHAPA DE AÇO. LATERAIS E
GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO.
PÉS EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E
POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PÉS COM
PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50 X
1,00 X 0,80M.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA
GINECO-OBSTETRÍCIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

MESA - DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS,
TAMPOS EM CHAPA DE AÇO. LATERAIS E
GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO.
PÉS EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E
POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE
RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. PÉS COM
PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50 X
1,00 X 0,80M.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00005667018 630,62 1261,24

7567,44Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0005 - COMPUTADORLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

COMPUTADOR - (DESKTOP-BÁSICO).
PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU
AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ
DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE
MONITOR: 18,5(1366 X 768)
MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL
(COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O ÍTEM
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64
BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES
TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI
INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE
DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM
(AMBIENTE: RECEPÇÃO/REGISTRO)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00009936005 2450 4900,00

4900,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0006 - CADEIRALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

CADEIRA - EM AÇO/FERRO PINTADO, COM
RODÍZIOS, BRAÇOS DE APOIO, REGULAGEM DE
ALTURA, ASSENTO EM ESTOFADO DE
COURVIM (COR A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO
DE ENTREGA)
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

10,000UN00009804006 236,9 2369,00

CADEIRA - EM AÇO/FERRO PINTADO, COM
RODÍZIOS, BRAÇOS DE APOIO, REGULAGEM DE
ALTURA, ASSENTO EM ESTOFADO DE
COURVIM (COR A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO
DE ENTREGA)
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO)

6,000UN00009804020 236,9 1421,40
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---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

CADEIRA - EM AÇO/FERRO PINTADO, COM
RODÍZIOS, BRAÇOS DE APOIO, REGULAGEM DE
ALTURA, ASSENTO EM ESTOFADO DE
COURVIM (COR A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO
DE ENTREGA)
(AMBIENTE: SALA DE AUDIOMETRIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

4,000UN00009804025 236,9 947,60

4738,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0007 - BICICLETA ERGOMÉTRICALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

BICICLETA ERGOMETRICA - VERTICAL.
OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNÇÕES MÍNIMA NO
PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM,
TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E
CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8
PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM
REGULAGEM DE ESFORÇO, SENSOR
CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTO
ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE
DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS.
GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO.
PESO DO USUÁRIO: MÍNIMO DE 120 KG
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00006281007 1364,5 2729,00

BICICLETA ERGOMETRICA - VERTICAL.
OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
FUNÇÕES MÍNIMA NO PAINEL: DISPLAY COM
INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE,
DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS:
MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM
REGULAGEM DE ESFORÇO, SENSOR
CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTO
ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE
DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS.
GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO.
PESO DO USUÁRIO: MÍNIMO DE 120 KG
AMBIENTE: CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
(FISIATRIA, ORTOPEDIA OU NEUROLOGIA)
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

2,000UN00006281035 1364,5 2729,00

5458,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0008 - ARMÁRIO VITRINELote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ARMÁRIO - VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO,
MÍNIMO 3 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO,
FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. COM FECHADURA TIPO YALE.
DIMENSÕES: 1,65X 0,65 X 0,40M (ALT X COMP X
PROF)
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UND00023113008 944 2832,00

ARMÁRIO - VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO,
MÍNIMO 3 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO,
FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO

3,000UND00023113012 944 2832,00
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ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. COM FECHADURA TIPO YALE.
DIMENSÕES: 1,65X 0,65 X 0,40M (ALT X COMP X
PROF)
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO NEUROLOGIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

ARMÁRIO - VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO,
MÍNIMO 3 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO,
FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. COM FECHADURA TIPO YALE.
DIMENSÕES: 1,65X 0,65 X 0,40M (ALT X COMP X
PROF)
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA
GINECO-OBSTETRÍCIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

4,000UND00023113016 944 3776,00

ARMÁRIO - VITRINE COM 2 PORTAS DE VIDRO,
MÍNIMO 3 PRATELEIRAS E LATERAIS DE VIDRO,
FUNDO EM CHAPA DE AÇO. TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. COM FECHADURA TIPO YALE.
DIMENSÕES: 1,65X 0,65 X 0,40M (ALT X COMP X
PROF)
(AMBIENTE: SALA DE PEQUENAS CIRUGIAS)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UND00023113021 944 1888,00

11328,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0009 - MESA DE EXAMESLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

MESA - DE EXAMES, COM LEITO EM MADEIRA
ESTOFADO COM ESPUMA DE LÁTEX
REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL.
CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE
CREMALHEIRA. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO
1”1/4 X 1,20MM. TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. PÉS COM PONTEIRA DE
BORRACHA. DIMENSÕES: 0,64 X 1,85 X 0,80M.
COM REGISTRO DA ANVISA.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00005667009 756,67 1513,34

1513,34Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0010 - AR CONDICIONADOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO: APENAS
FRIO
TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 24.000 BTU
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO ORTOPEDIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00000156011 2512,6 5025,20
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AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO: APENAS
FRIO
TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 24.000 BTU
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO CLÍNICA MÉDICA
GINECO-OBSTETRÍCIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2,000UN00000156015 2512,6 5025,20

AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO: APENAS
FRIO
TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 24.000 BTU
(AMBIENTE: BOX DE TERAPIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00000156022 2512,6 7537,80

17588,20Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0011 - MESA DE EXAMESLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

MESA - DE EXAMES, COM LEITO EM MADEIRA
ESTOFADO COM ESPUMA DE LÁTEX
REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL.
CABECEIRA MÓVEL POR MEIO DE
CREMALHEIRA. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO
1”1/4 X 1,20MM. TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA
PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA
DIMENSÕES: 0,64 X 1,85 X 0,80M. COM
REGISTRO DA ANVISA.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO NEUROLOGIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00005667013 783,33 2349,99

2349,99Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0012 - AR CONDICIONADOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO: APENAS
FRIO
TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 36.000 BTU
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00000156017 4692,77 14078,31

14078,31Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0013 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

BALANÇA - ANTROPOMÉTRICA ADULTO, COM
ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;
CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISÕES DE 100
G; PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG; PLATAFORMA DE
380 X 290 MM; ALTURA DE 1,35 M; RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 M EM
ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA DE 0,5
CM.
(AMBIENTE: CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

8,000UN00019359019 967,75 7742,00

7742,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0014 - ASPIRADOR DE SECREÇÃOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ASPIRADOR - DE SECREÇÃO ELÉTRICO
MÓVEL, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, COM 1,000UN00023116023 2783,33 2783,33
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SUPORTE COM RODÍZIOS, PEDAL DE
ACIONAMENTO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, E
FRASCO TEMROPLÁSTICO.
(AMBIENTE: BOX DE TERAPIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

2783,33Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0015 - DESFIBRILADORLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

DESFIBRILADOR - EXTERNO AUTOMÁTICO
(DEA) COM MÍNIMO 3 ELETRODOS, BATERIA
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 CHOQUES,
TELA DE ECG.
(AMBIENTE: SALA DE TRIAGEM MÉDICA E OU
ENFERMAGEM)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

3,000UN00005954024 7095,33 21285,99

21285,99Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0016 - MESA PARA CONSULTÓRIOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

MESA - PARA CONSULTÓRIO COM 2
GAVETAS, TAMPOS EM CHAPA DE AÇO.
LATERAIS E GAVETAS CONSTRUÍDAS EM
CHAPA DE AÇO. PÉS EM TUBOS DE AÇO 20 X
20 X 1,20MM.  TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA
EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,
EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA. PÉS COM PONTEIRA DE
BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50 X 1,00 X 0,80M.
(AMBIENTE: SALA DE AUDIOMETRIA)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

1,000UN00005667026 618,12 618,12

618,12Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0017 - JOGO DE HALTERESLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

JOGO - HALTERES CONFECCIONADO EM
FERRO COM ACABAMENTO EMBORRACHADO,
5 PARES DE CADA PESO ( ½, 1, 2, 3, 4KG).
(AMBIENTE: SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

50,000UN00011766027 138,4 6920,00

6920,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0018 - LONGARINALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

LONGARINA - DE 4 LUGARES  COM ASSENTO
E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE
ALTA RESISTÊNCIA, EM COR SÓLIDA A
ESCOLHER, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO
CORPORAL DO USUÁRIO, SENDO ESTRUTURAS
EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM
PINTURA EPÓXI-PÓ CORES PRETA.
ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM
PINTURA EPÓXI.ASSENTO E ENCOSTO MODELO
POLIPROPILENO. BASE SISTEMA PÉS FIXOS
DUPLO. LONGARINA EM TUBO 30X50MM
PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ACABAMENTO
COM SAPATAS FIXAS 30X50MM; COM BRAÇOS

15,000UN00014779028 487,47 7312,05
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FIXOS.
(AMBIENTE: SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE)
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

7312,05Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0019 - FES COM ALIMENTAÇÃO BIVOLTLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

FES - COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110 / 240 V~
(50/60 HZ), POTÊNCIA DE ENTRADA -
CONSUMO (MÁX.):- 5 VA, CANAIS DE SAÍDA:- 2
CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE.
INTENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA POR
CANAL COM CARGA RESISTIVA DE 1000 OHMS
(QUANDO R=250HZ E T=500USEG):- MODO
TENS NORMAL: 100 MA PICO A PICO POR
CANAL. MODO FES SYNC:- 100 MA PICO A PICO
POR CANAL.DURAÇÃO (LARGURA - T) DA
FASE POSITIVA DO PULSO DA CORRENTE TENS
E FES A 50% DA AMPLITUDE
MÁXIMA:-VARIÁVEL DE 25 USEG A 500 USEG.
DURAÇÃO (LARGURA - T) DA FASE NEGATIVA
DO PULSO DA CORRENTE TENS E FES A 50%
DA AMPLITUDE MÁXIMA:- VARIÁVEL DE 20
USEG A 500 USEG.
FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE
PULSO (R) PARA TENS E FES A 50% DA
AMPLITUDE MÁXIMA:- VARIÁVEL DE 0,5 A 250
HZ. MODULAÇÃO EM TRENS DE PULSO-BURST
(SOMENTE P/ MODO TENS): 7 PULSOS
CORRESPONDENTES A CICLO ON DE 25 MSEG E
CICLO OFF DE 475 MSEG  (2 HZ).-
ON TIME (FES):- VARIÁVEL DE 1 A 60
SEGUNDOS. OFF TIME (FES):- VARIÁVEL DE 1 A
60  SEGUNDOS. RISE-TEMPO DE SUBIDA DO
TREM DE PULSO (FES):- FIXO EM 2 SEGUNDOS.
DECAY-TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE
PULSO (FES):- FIXO EM 1 SEGUNDOS.
DIMENSÕES (MM): 190 X 115 X 42 (L X P X A).
PESO (APROX. SEM ACESSÓRIOS): 700 G.
INCLUSO ACESSÓRIOS COMO:- 02 PARES DE
ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 30 X
50 MM. - 02 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE
(VERMELHO-CANAL 1, PRETO-CANAL 2). - 01
TUBO DE GEL.- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.01
CANETA INTERRUPTOR MANUAL P/
ESTIMULAÇÃO. – 01 BISNAGA DE GEL 100G;
DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA
---- PROPOSTA Nº 27165.562000/1140-01 ----

8,000UN00023566029 730 5840,00

5840,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0020 - MESA DE EXAMESLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

MESA - DE EXAMES.
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL
POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL
ACESSÓRIOS: NÃO POSSUI
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: POSSUI
AMBIENTE: CONSULTÓRIO
OTORRIMOLARINGOLOGIA
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

1,000UN00005667030 2911,93 2911,93

2911,93Valor Total R$
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Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0021 - ESTETOSCÓPIOLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ESTETOSCOPIO - TAMANHO: ADULTO
AUSCULTADOR: CROMADO
TIPO: DUPLO
AMBIENTE: SALÃO PARA CINESLOTERAPIA E
MECANOTERAPIA
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

15,000UN00000168031 50,88 763,20

763,20Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0022 - CADEIRA DE RODASLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

CADEIRA - DE RODAS.
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO
PINTADO
BRAÇOS: REMOVÍVEL
PÉS: REMOVÍVEL
ELEVAÇÃO DE PERNAS: POSSUI
SUPORTE DE SORO: POSSUI
CAPACIDADE: DE 110 KG A 160 KG
AMBIENTE: SALÃO PARA CINESLOTERAPIA E
MECANOTERAPIA
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

10,000UN00009804032 956,5 9565,00

9565,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0023 - ESTEIRA ERGOMÉTRICALote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ESTEIRA ERGOMÉTRICA - OPCIONAIS
(DESCREVER): NÃO POSSUI
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTERIA
ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE
REABILITAÇÃO FÍSICA. MICROPROCESSADA
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 HP, SISTEMA DE
ELEVAÇÃO.
APRESENTAR CONTROLE ELETRÔNICO DE
VELOCIDADE E ELEVAÇÃO. FUNÇÕES MÍNIMAS
NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA,
BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, FAIXA
MÍNIMA DE VELOCIDADE: DE 2 A 14 KM/H.
FAIXA MÍNIMA DE INCLINAÇÃO: DE 0 A 14 %.
SISTEMA DE APOIO DIANTERO E LATERAL.
DIMENSÕES MINIMAS DE ÁREA ÚTIL DA CINTA
DESLIZANTE EM LARGURA E COMPRIMENTO: 40
CM E 110 CM RESPECTIVAMENTE. PESO MÍNIMO
SUPORTADO: 120 KG. APRESENTAR CHAVE DE
EMERGÊNCIA PARA PARADA IMEDIATA. A
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ DEFINIDA PELA
ENTIDADE COMPRADORA.
AMBIENTE: SALÃO PARA CINESLOTERAPIA E
MECANOTERAPIA
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

2,000UN00023451033 2360,96 4721,92

4721,92Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

LOTE 0024 - ADIPÔMETROLote

Ítem Valor TotalUnitárioMarca

ADIPÔMETRO - TIPO: ANALÓGICO
AMBIENTE: CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
(FISIATRIA, ORTOPEDIA OU NEUROLOGIA)
--- PROPOSTA Nº 13966.711000/1140-01 ---

4,000UN00023453034 527,18 2108,72
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2108,72Valor Total R$

240579,95Valor Global R$
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