
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2013 
 

Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________  Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________  CPF: __________________________ 
 
Nº do Registro na Junta Comercial: _________________________________________________ 
 
Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________ 

Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2013 
 

___________________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax 
(35) 3361-3857 ou pelo e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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Edital de Pregão nº. 065/2013 

PREÂMBULO

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2013 
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2013 
HORÁRIO: 09h00min horas. 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itanhandu – Sala de Reuniões. 
 
O MUNICÍPIO de Itanhandu torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO, do tipo AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE: PSF 02 - JARDIM E PSF 01 - VILA CARNEIRO, ATENDENDO 
RESPECTIVAMENTE ÀS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 27530015 E Nº 201806, que será 
regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 266 de 20 de março 
de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Itanhandu, sito a Praça Prefeito Amador Guedes, nº. 165, Centro, 
iniciando-se no dia 01 de Agosto de 2013, às 09h00min e será conduzida pelo Pregoeiro com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
I - DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA AS 
UNIDADES DE SAÚDE: PSF 02 - JARDIM E PSF 01 - VILA CARNEIRO, ATENDENDO 
RESPECTIVAMENTE ÀS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 27530015 E Nº 201806, 
conforme especificações constantes deste Edital (Anexo I). 
 
1.2 - Esta licitação será analisada e julgada pelo menor preço por item, desde que o preço ofertado seja 
mais vantajoso para a administração. 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
2.2 – Não será aberto nenhum envelope recebido pelos correios ou mesmo protocolado na Prefeitura 
se no momento do início do certame, não estiver presente um representante da empresa. 
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2.3 - Não poderá participar do presente certame, a licitante que não cumprir o estabelecido neste 
Edital, e ainda que:  
a) se encontre incurso nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei n.º8.666/93; 
b) esteja com falência decretada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
c) esteja em consórcio; 
2.4 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis; 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso 
houver, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
3.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
3.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 
3.1.5 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados nos itens 3.1.1 a 3.1.4, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar uma credenciada. 
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
3.6 - Não serão aceitos documentos enviados por fax, protocolos ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico. 
3.7 - A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 
3.1.5 e respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a 
sessão, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe resguardada o direito de assistir à sessão pública. 
3.8 - Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo II) e a 
Declaração de ME ou EPP deverão ser apresentadas fora dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 
(Habilitação). 
4.2 – A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação). 
4.2.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar: 
a) Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede 
da empresa, se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis; 
Observação: Considera-se documento que comprova a condição da empresa a Declaração de 
Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, se 
inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, conforme Art. 8º da Instrução Normativa 
DNRC nº. 103 de 30 de Abril de 2007; 
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e  
todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta 
Pregão nº. 032/2013 
Processo nº. 065/2013 

Envelope nº. 2 – Habilitação 
Pregão nº. 032/2013 
Processo nº. 065/2013 

 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou carimbado e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 
5.1.2 - Número do processo e do Pregão; 
5.1.3 - Especificação completa dos produtos ofertados, com marca e modelo, conforme exigência 
específica de cada item.  
5.1.4 - A proposta, para todos os itens, deverá estar acompanhada de material informativo, 
prospectos técnicos, catálogos ou outras especificações técnicas dos produtos, onde constem as 
suas características e qualificações. Os documentos deverão estar em língua portuguesa, podendo ser 
cópia reprográfica não-autenticada. 
5.1.5 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, com no máximo 
02 casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 
5.1.6 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
5.2 – O Pregoeiro poderá consultar a Internet, caso haja dúvidas sobre o item, desde que disponível 
na rede, não se responsabilizando a administração pelo serviço eventualmente indisponível. 
5.3 - Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9069 de 29/06/1995 
e Lei nº 10.192 de 14/02/2001. 
5.4 – O Termo de garantia dos produtos, por meio de um termo escrito, conforme exigência do 
Anexo I, será exigido por ocasião das entregas dos bens adquiridos.  
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6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os  
quais dizem respeito a: 

6.1 - REGULARIDADE FISCAL 
a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b - prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 
c - prova de regularidade junto a União; 
d - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, 
na forma da lei; 
e - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
f - certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
g - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
6.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente certame, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
6.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 
02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração pública municipal, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
6.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.4 implicará em 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de Classificação, 
para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
 
6.2 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.2.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 
6.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.3.1 - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde emitido pela 
ANVISA, enquadrados pela classe de risco I e II  determinado pela RDC 59/2000 e RDC 185/2001, 
ou sua publicação no Diário Oficial da União (quando aplicável). O Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação deverá estar devidamente identificado com o número do item cotado. 
6.3.2 - Registro dos produtos cotados emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde, de acordo com a Lei Federal nº 6.360 de 23.09.76 e suas alterações e Resolução – RDC  
nº 260, de 23 de setembro de 2002, através de cópia autenticada ou original da internet / ANVISA. 
 
6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
6.4.1 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal de 1988. 
6.4.2 - Comprovação de aptidão para desenvolvimento de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, prazos e quantidades com o objeto desta licitação,  representados por atestados de  
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Capacidade Técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou privado. 
 
6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.5.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
6.5.2 – É de responsabilidade da empresa contratada a renovação das certidões exigidas neste edital 
que venham a perder a validade durante a vigência do contrato. 
6.5.3 - Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o 
fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas 
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao 
processo. 
6.5.4 - A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da licitante, e a 
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 
momento da diligência, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a 
licitante será declarada inabilitada. 
6.5.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
6.5.6 - Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a ser apresentada 
deverá ser pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já 
ressaltado que a contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em 
comento. 
6.5.7 - Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará a 
apresentação da CND referente à matriz. 
6.5.8 - Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à 
filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome 
de uma única empresa (razão social e CNPJ). 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação, bem como dos envelopes “proposta” e “habilitação”. 
7.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) apresente as condições previstas no art. 48, II da Lei n.8.666/93;  
b) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado; 
c) não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências; 
d) não atenda às especificações do objeto desta licitação; 
e) não indique expressamente a marca e o modelo do item ofertado, ou acrescente expressões como 
“referência”, “similar” ou “conforme nossa disponibilidade de estoque”; 
f) não apresente catálogo do fabricante, conforme item 51.3; 
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
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7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
7.4.1 – Participará dos lances verbais a LICITANTE que apresentar a proposta com o MENOR 
PREÇO POR ITEM. 
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma 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. 
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
7.8 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
7.8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
7.8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em 
que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
7.8.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
7.8.2.2 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar nova proposta; 
7.8.2.2.1 – Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação; 
8.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 
7.8.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retornar-se-ão, 
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso 
XXIII, da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1; 
7.8.4.1 – Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 8.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
7.9 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste Capítulo VII, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
7.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
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7.11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação do respectivo proponente. 
7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou  
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
7.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas 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. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 
 
9 - DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO E FORNECIMENTO. 

9.1 - A entrega dos materiais terá o prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos. 
9.2 - O prazo do presente contrato será até 31 de dezembro de 2013, a partir da data da assinatura 
deste termo de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93. 
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9.3 - Fica estabelecido que, mesmo expirado o prazo acima especificado, as despesas com defeitos, 
vícios, consertos e trocas de equipamentos correrão por conta do fornecedor durante o prazo de 
garantia dos materiais permanentes especificados no anexo 01 do Edital. 
9.4 – Os materiais deverão ser entregues no local indicado pela Prefeitura.  
9.5 – Os materiais do objeto deste pregão serão recebidos: 
9.5.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações 
do Edital; 
9.5.2 - Definitivamente, mediante termo circunstanciado, após vistoria e verificação da qualidade que 
comprove a adequação do objeto aos termos do Edital, observado o disposto no Art. 69 da Lei nº 
8.666/93. 
9.6 – O material deverá ser entregue, descarregado e montado no local estabelecido pela Prefeitura, 
correndo por conta da contratada todas as despesas relacionadas ao fornecimento.  
9.7 - A licitante vencedora deverá prestar garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses para todos os 
itens (ou conforme especificado no respectivo item), contados a partir da data do Termo de 
Recebimento Definitivo. 
9.8 - A garantia dos produtos deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, 
funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos mesmos.  
9.9 - Durante o período de garantia e assistência técnica, o Município não efetuará nenhum tipo de 
pagamento à licitante vencedora a título de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, impostos, 
taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra e outros.  
9.10 - A garantia prevista não abrange as substituições de peças ou componentes por dolo, imperícia 
ou mau uso dos produtos por parte do Município. 
 

10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
10.1.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.1.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais 
substituições no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o 
preço inicialmente contratado; 
10.1.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
11 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado num prazo de até 15 dias após a apresentação da nota fiscal no 
protocolo da Prefeitura Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, nº. 165, 
centro de Itanhandu – MG, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou 
Recibo. 
11.1.1 - Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9069 de 
29/06/1995 e Lei nº 10.192 de 14/02/2001.   
11.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento será contado novamente após a data de sua apresentação válida. 
11.3 - No ‘corpo’ da nota fiscal/fatura deverá conter o nº. da Licitação, do Pregão, e a mesma deverá 
ser encaminhada diretamente para o setor requisitante acompanhadas da requisição de compra para 
conferência dos quantitativos entregues.  
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11.4 - Desde 1º de Outubro de 2011 é obrigatório a utilização da nota fiscal eletrônica em 
substituição a nota fiscal modelo 1 ou 1a.  
11.5 - Para a efetivação dos pagamentos, obrigatoriamente deverá a empresa contratada apresentar o 
Certificado de Regularidade com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
11.6 – Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em 
conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados, conforme Decreto nº 
7.507 de 27 de Junho de 2011. 
 
12 - DA CONTRATAÇÃO 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme anexo VI. 
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de até 05 dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Prefeitura Municipal de Itanhandu, junto ao Departamento de Compras para assinar o 
termo de contrato. 
12.3 – Considerar-se-á vencido o contrato quando expirado o prazo estabelecido no subitem 9.2.  
 

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 2 (dois) 
anos, e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem 
prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
13.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
13.2.1 – multa: 10% (dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta. 
13.2.2 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 
13.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
13.3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para apresentação de 
defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 13 deste edital. 
13.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
13.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do 
Código Civil Brasileiro. 

14 - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
14.1 - Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas, inflacionários e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
14.2 - Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de 
mercado ou superiores aos preços de referência.  
14.3 - Os recursos necessários para fazer frente às despesas da aquisição, onerarão as dotações de nº. 

195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 – 153 - Transferências de Recursos do SUS para 
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE  
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195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 – 253 - Transferências de Recursos do Fundo 
Estadual de Saúde (Recursos de Exercícios Anteriores) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
15.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
de Itanhandu e/ou no endereço eletrônico www.itanhandu.com.br 
15.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, 
nº.165, centro, após a celebração do contrato. 
15.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
15.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
15.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
15.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
15.6 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Manual Descritivo para Aquisição de Mobiliário; 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo III – Modelo de declaração de não impedimento e de menor; 
Anexo IV – Declaração de enquadramento; 
Anexo V – Modelo padrão de proposta comercial;  
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
15.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Itanhandu - MG. 
15.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através 
do fax n.º (35) 3361-3857; e interessados em adquirir o edital pelo site www.itanhandu.mg.gov.br
ou diretamente à Praça Prefeito Amador Guedes n.º 165 centro – Itanhandu – MG 
 

Itanhandu – MG, 05 de Julho de 2013. 
 

____________________________________ 
MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO 

Pregoeiro 

____________________________________ 
DR. HENRIQUE MANCILHA SCARPA 

ASSESSOR JURÍDICO 
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Anexo I

Especificação de Mercadorias
ÍTEM QTDD UN DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 

1 1 UN 

ELETROCARDIÓGRAFO 
MULTICANAL, AUTOMÁTICO, 

PORTÁTIL, 03 CANAIS, 12 
DERIVAÇÕES SEQUENCIAIS, 

IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA 
RESOLUÇÃO, BATERIA 

EMBUTIDA, ALIMENTAÇÃO 
110/220V, ENTRADA PARA 
BATERIA EXTERNA, COM 

ENTRADA PARA ACESSÍORIOS 4 
BRAÇADEIRAS, 6 PÊRAS, CABO 
DE FORÇA, CABO DE CONEXÃO 

DE APARELHO COM AS 
BRAÇADEIRAS E PÊRAS. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

2 1 M2 

CILINDRO DE GASES 
MEDICINAIS, TUBO DE AÇO SEM 

COSTURA E SEM SOLDA, 
CILINDRO DE ALTA PRESSÃO, 

10M³, 50L COM REGULADOR 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

3 2 UN 

 
ESFIGNOMANÔMETRO 

ANERÓIDE ADULTO, OBESO,
BRAÇADEIRA EM NYLON 

LAVÁVEL, COM FECHO EM 
VELCRO, MANGUITO COM PÊRA 

EM LÁTEX OU PVC, ESTOJO 
PARA VIAGEM, APROVADO 

PELO INMETRO 
 

ESPECIFICAR: MARCA 
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4 03 UN 

 
ESFIGNOMANÔMETRO 

ANERÓIDE INFANTIL, 5 A 7
ANOS, BRAÇADEIRA EM NYLON 

LAVÁVEL, COM FECHO EM 
VELCRO, MANGUITO COM PÊRA 

EM LÁTEX OU PVC, ESTOJO 
PARA VIAGEM, APROVADO 

PELO INMETRO. 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

5 01 UN 

ESFIGNOMANÔMETRO 
ANERÓIDE ADULTO,

BRAÇADEIRA EM NYLON 
LAVÁVEL, COM FECHO EM 

VELCRO, MANGUITO COM PÊRA 
EM LÁTEX OU PVC, ESTOJO 
PARA VIAGEM, APROVADO 

PELO INMETRO  
 

ESPECIFICAR: MARCA  

6 1 UN 

OFTALMOSCÓPIO ILUMINAÇÃO 
HALÓGENA 2,5V DE LONGA 

DURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO 
BRILHANTE, 3 ABERTURAS: 
PEQUENA (PUPILAS MUITO 

PEQUENAS E NÃO DILATADAS, 
MÉDIA ( PUPILAS PEQUENAS 
NÃO DILATADAS) E GRANDE 

(PUPILAS DILATADAS). FIXADOR 
COM GRADUAÇÕES PARA 

MEDIR FIXAÇÕES EXCÊNTRICAS 
OU PARA LOCALIZAR LESÕES 

OU ANORMALIDADES. 
ABERTURA DE FENDA PARA 

VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES 
NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES, 

12 COMBINAÇÕES DE 
ABERTURAS E FILTROS, 48 
LENTES PARA AJUSTE DE 

DIOPTRIAS (-25 A +22), CABO 
METÁLICO, LISO, COR PRETA, 
COM 2 PILHAS ALCALINAS AA. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 
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7 1 UN 

DESFIBRILADOR 
CONVENCIONAL, CARGA 

REGULÁVEL DE 1 A 360 JOULES 
AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE 

TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 

300 E 360. DISPLAY DIGITAL, 
SELEÇÃO E CARGA: MEDIANTE 

COMANDO ÚNICO. CIRCUITO DE 
APLICAÇÃO: MANTÉM, O 
PACIENTE TOTALMENTE 

ISOLADO E PROTEGIDO DE 
REDE ELÉTRICA E DO TERRA. 
DESCARGA AUTOMÁTICA DE 

ENERGIA ARMAZENADA APÓS 
CADA APLICAÇÃO. TEMPO 

MÁXIMO DE CARGA: 10 
SEGUNDOS. DESCARGA 

CAPACITIVA AMORTECIDA 
(LOWN). 

 

EPECIFICAR: MARCA 

8 2 UN 

SUPORTE TIPO PEDESTAL COM 
RODÍZIO, HASTE E BASE EM AÇO 

INOXIDÁVEL, ALTURA MAX.: 
2,00M, MIN.: 1,20M; BASE: 

420X420MM; CAPACIDADE PARA 
8 BOLSAS EM 4 GANCHOS DE 

INOX 304 NO Ø 4,76MM; AJUSTE 
DE ALTURA ATRAVÉS 

ABRAÇADEIRA COM ROSCA 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

9 3 UN 

ESTETOSCÓPIO DE PESO LEVE, 
DIAFRAGMA DE ALTA 

SENDIBILIDADE, TUBO EM PVC 
MOLDADO EM PEÇA ÚNICA 

PARA MELHOR TRANSMISSÃO 
DE SOM. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 
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10 1 UN 

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, 
COM TÉCNICAS DE 

ESPECTROFOTOMETRIA, 
MOSTRA VALORES MEDIDOS DE 

SP02 E PULSO, SOFTWARE DE 
MÁXIMA PRECISÃO, INDICA A 

QUALIDADE DO SINAL, 
PROCURANDO PULSO E PULSO 
FRACO, FAIXA DE MEDIDA: 0 A 

100%, PRECISÃO: 50 A 69% 
DIFERENTE 3% 70 A 100% 

DIFERENTE 2%, BIP DE PULSO: 7 
NÍVEIS, FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 
254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM 

– DIFERENTE 2%. ALARMES 
INDICATIÇÃO SONORA COM 2 
TIPOS DE TONS, INDICAÇÃO 
VISUAL ATRAVÉS DE LEDS, 
INDICAÇÃO SEM SENSOR, 
LIMITES DE MÁXIMOS E 

MÍNIMOS, OXIMETRIA: 30 A 
100% - PASSO DE 1%, PULSO> 30 

A 254 BPM – PASSO DE 5 BPM. 
REDE ELÉTRICA – 110 A 220 VAC 

– 50/60 HZ, AUTOMÁTICA, 
BATERIA: NÍQUEL-CÁDMIO, 12 

VDC, RECARGA INTERNA E 
AUTOMÁTICA, USO 

APROXIMADO DE 1 HORA 
QUANDO TOTALMENTE 

CARREGADO, DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO NO CASO DE 

LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE 
BATERIA, TEMPO DE RECARGA: 

10 HORAS QUANDO 
TOTALMENTE DESCARREGADA. 

COM GARANTIA 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

11 2 UN 

LARINGOSCÓPIO COM 5 
LÂMINAS CURVAS, EM AÇO 
INOX, ACABAMENTO ANTI-

REFLEXO, COM LUZ, 
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS. 

LÂMINA 00 MEDIDA 
65MMx43MM; LÂMINA 00 
75MMx53MM; LÂMINA 0 
102MMx80MM; LÂMINA 1 
155MMx133MM; LÂMINA 2 
195MMx173MM LÂMINA 3 

 
ESPECIFICAR: MARCA  
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12 1 UN 

ESFIGNOMANÔMETRO 
ANERÓIDE NEONATAL,

BRAÇADEIRA EM NYLON 
LAVÁVEL, COM FECHO EM 

VELCRO, MANGUITO COM PÊRA 
EM LÁTEX OU PVC, ESTOJO 
PARA VIAGEM, APROVADO 

PELO INMETRO. 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

13 2 UN 

 
REANIMADOR MANUAL AMBU, 
COMPOSTO POR UM BALÃO EM 

SILICONE TRASLÚCIDO, 
AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA 
UNIDIRECTIONAL (BICO DE 

PATO), MÁSCARA FACIAL PARA 
ADULTOS EM SILICONE, 

VÁLVULA PARA 
RESERVATÓRIO, 

RESERVATÓRIO (NÃO 
AUTOCLAVÁVEL), BOLSA PARA 

TRANSPORTE E MANUAL DE 
INSTRUÇÃO. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

 

14 2 UN 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 
MESA COM CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 40 LITROS, CÂMARA 
DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL 
COM TECLADO DE MEMBRANA, 
CONTROLE DE PARÂMETROS DE 
FUNCIONAMENTO REALIZADO 

POR MICROPROCESSADOR 
ELETRÔNICO DE PRECISÃO 
COM CENTENAS DE CICLOS 

PROGRAMÁVEIS, DESAERAÇÃO, 
SATURAÇÃO ESTERELIZAÇÃO, 

DESPRESSURIZAÇÃO, SECAGEM 
E DESLIGAMENTO 

AUTOMÁTICOS, OPÇÃO DE 
CICLOS EXTRA DE SECAGEM, 

TUBULAÇÃO INTERNA EM 
COBRE PARA ALTA PRESSÃO, 
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PINTURA ELETROSTÁTICA, 
UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA 

CICLO PARA MELHOR 
QUALIDADE DE VAPOR, 

POTÊNCIA 2000W, PRESSÃO DE 
TRABALHO 1 KGF/CM2, 

TEMPERATURA PADRÃO OMS 
ATÉ121º, TENSÃO 127V. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

15 2 UN 

CARROS PARA CURATIVO COM 2 
GAVETAS EM AÇO INOX C/ 

SUPORTE P/ BALDE E BACIA, 
ESTRUTURA TUBULAR EM INOX, 
GRADEAMENTO PROTETOR NOS 

3 LADOS, TAMPO SUPERIOR, 2 
GAVETAS E PRATELEIRAS EM 

CHAPA DE AÇO INOX, SUPORTE 
PARA BALDE, PÉS COM 

RODÍZIOS DE 2", DIMENSÕES: 45 
X 75 X 80 CM 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

16 2 UN 

NEGATOSCÓPIO EM AÇO 
INOXIDÁVEL, DE PAREDE, 1 

CORPO, PARTE FRONTAL EM 
ACRÍLICO TRANSLÚCIDO 

BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO 
ATRAVÉS DE 1 LÂMPADA DE 

32W, ACIONADAS POR 
REATORES ELETRÔNICOS, 

ALIMENTAÇÃO 110V, TAMANHO: 
37,5 X 50 X 10 CM 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

 

17 2 UN 

CADEIRA DE RODAS COM 
PINTURA EPOXY CINZA, 

DOBRÁVEL EM X, APOIO PARA 
BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS 

FIXO INDICADO PARA USUÁRIOS 
DE ATÉ 80KG, ASSENTO 40 CM. 

 
ESPECIFICAR: MARCA 
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18 2 UN 

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, 
FONTE AUTOMÁTICA "FULL 

RANGE" COM CONECTOR P4DJ. 
ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ. 

SAÍDA: 8VDC/0.3A PARA 
BALANÇA SEM BATERIA E 

12VDC/1A PARA BALANÇA COM 
BATERIA INTERNA, TECLADO 

TIPO "MEMBRANA", GABINETE: 
EM PLÁSTICO ABS 30L X 28P X 
9,5A CM. CONCHA: 55P X 33L X 
8,5A CM, PESO DA BALANÇA: 
4KG +1KG VERSÃO BATERIA 

INTERNA, PESO DE EMBARQUE 
DA BALANÇA: 5KG +1KG 

VERSÃO BATERIA INTERNA, 
CONSUMO: 0,2W OU 12W 

DURANTE A RECARGA DA 
BATERIA 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

19 02 UN 

 
GELADEIRA PARA VACINA, 

MÍNIMO DE 280L, SISTEMA DE 
COMANDO DIGITAL MICRO COM 
TRABALHO DE +2°C A +8°C, COM 

MEMÓRIA DE MÁXIMA E 
MÍNIMA TEMPERATURA, 

INTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, 
COM SISTEMA DE GAVETAS (05 A 
07 GAVETAS) DESLIZANTES EM 

AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMAS DE 
ALARMES DE TEMPERATURA 
ALTA E BAIXA, COM SISTEMA 

DE BATERIAS RECARREGÁVEIS 
PARA FUNCIONAMENTO DA 
PARTE ELÉTRICA DURANTE 

QUEDA DE ENERGIA, 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE 
ALTA DENSIDADE COM NO 

MÍNIMO 70 MM NAS PAREDES, 
PARA ALTA CAPACIDADE E 

ARMAZENAMENTO DO 
PRODUTO INTERNO 

 
ESPECIFICAR: MARCA 
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20 4 UN 

MACA DIVÃ ADULTO 
TRATAMENTO PARA EXAMES 

CLÍNICOS, LEITO MÓVEL, 
AMBULATORIAL - COM 

CABECEIRA MÓVEL. 
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 

REDONDO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LEITO EM 

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, 
REVESTIDO EM CURVIN PRETO, 

RECLINÁVEL, COM RODÍZIO 
NOS PÉS, DIMENSÕES: 0,55 X 1,85 

X 0,80 M. 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

21 1 UN 

MESA GINECOLÓGICA PARA 
EXAMES. MÓVEL 

CONFECCIONADO EM MDF COM 
ACABAMENTO EM FÓRMICA. 

DOTADO DE GAVETAS E PORTAS 
COM PRATELEIRA INTERNA, 

LEITO ESTOFADO EM ESPUMA 
D33 COM REVESTIMENTO EM 

COURVIM DE FÁCIL 
HIGIENIZAÇÃO. 

POSSUI DISPOSITIVO PARA 
ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. 

LEITO REGULÁVEL ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRAS COM 04 

MOVIMENTOS, DORSAL, APOIO 
DE PERNAS, SENTADO E SEMI-

SENTADO. ACOMPANHA PAR DE 
PORTAS-COXAS E GAVETA EM 
AÇO INÓX PARA ESCOAMENTO 

DE SECREÇÕES. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 

1.80X 0,50 X 0,90. 
 

ESPECIFICAR: MARCA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

22 1 UN 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 
ISENTO DE ÓLEO, VOLUME 

MÍNIMO DE AR DE 50 LITROS, 
NÍVEL DE RUÍDO 75 DBA, 

REGULADOR DE PRESSÃO, 
ACIONAMENTO DO MOTOR 

DIRETO 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

23 1 UN 

INALADOR 04 SAÍDAS, SUPORTE 
PARA MÁSCARAS, KIT DE 

NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR 
ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA COM 

VÁLVULA DE IMPACTO, 
POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 

HZ, ROTAÇÃO 1750 RPM, 40 OU 80 
LIBRAS, - PROTETOR TÉRMICO 

(DESLIGA O APARELHO 
AUTOMATICAMENTE COM 
SUPERAQUECIMENTO OU 

DESCARGA ELÉTRICA), 110 OU 
220V 

 
ESPECIFICAR: MARCA 

24 1 UN 

OTOSCÓPIO 10 ESPÉCULOS 
REUSÁVEIS, COM O SISTEMA DE 

CABOS MINI 3000, À PILHAS, 
LÂMPADA SOBRESSALENTE 

 
ESPECIFICAR: MARCA 
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25 1 UN 

FOCO HALOGÊNIO REFLETOR 
AMBULATORIAL FLEXÍVEL 01 

BULBO COMPOSTO DE ESPELHO 
ESPECIAL ÓPTICO COM 

FORNECIMENTO DE LUZ FRIA 
BRANCA E UNIFORME, 

PROPORCIONANDO UM FOCO 
CONCENTRADO E SEM 

SOMBRAS. BASE DE 04 RODIZIOS 
EM FORMA DE X 01 CÚPULA DE 

01 BULBO 15.000 LUX DE 
INTENSIDADE, COM MANUAL 

EM PORTUGUÊS, COM 
GARANTIA E REGISTRO DA 

ANVISA 
 

ESPECIFICAR: MARCA 

Observação: Fotos meramente ilustrativas. 
 
Condições de julgamento: Esta licitação será processada e julgada pelo menor preço por item.

Anexo II

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

A empresa _______________ ________________________, portadora CNPJ sob 
nº ______________ neste ato legalmente representada pelo sr. 
_____________________________ RG _______________ DECLARA que está 
ciente e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para participar 
do “Pregão Presencial nº _032/2013 – Processo 065/2013”- para AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE: PSF 02 - JARDIM E PSF 
01 - VILA CARNEIRO, ATENDENDO RESPECTIVAMENTE ÀS EMENDAS 
PARLAMENTARES Nº 27530015 E Nº 201806.

Local e Data.    
____________________________________ 

 Empresa 
Assinatura do representante ou procurador 
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 
032/2013, realizado pelo Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais. 
 
Local e data. 

 
_______________________________ 

Nome do representante 
RG n° ........................... 

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO GERAL (modelo/sugestão) 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO E 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES 

A (nome da empresa licitante...........), com sede nesta (.....) Estado de (.......), à Rua  (......), nº. (...) -  
Bairro (.....), inscrita no CNPJ sob o n°. (.....), neste ato representada por seu (cargo do 
representante.....), (nome do representante.......), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (.....) - 
(órgão exp.), que subscreve a presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que NÃO 
POSSUI NENHUM TIPO DE IMPEDIMENTO para celebrar contratos com a Prefeitura de 
Itanhandu ou COM QUALQUER ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ficando em caso 
positivo, ressalvado ao Pregoeiro, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observados 
os termos do Edital da Licitação Tipo (tipo da licitação nº. ...../2011), e dos respectivos documentos e 
anexos da licitação. DECLARAMOS AINDA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NÃO 
EMPREGAMOS MENOR DE 18 (DEZOITO) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 ANOS.  

Ressalva: Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ). 

(localidade...), (dia...) (mês...) (ano...). Impresso da empresa, Assinatura e carimbo. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V

Modelo - padrão de proposta comercial 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 065/2013 

A empresa   ................................................................................, propõe fornecer a Prefeitura 
Municipal de Itanhandu, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe,
materiais conforme abaixo discriminado; concordando que o equipamento será entregue conforme 
determina o Edital e Anexos, após o recebimento da nota de empenho, ou a ordem de fornecimento. 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Razão Social 
 
CNPJ Telefone / Fax 

Endereço 
 
Banco Agência (nome / nº) Conta corrente 

 

Dados do Signatário - para assinatura do Contrato 

Nome: Cargo: 

Nacionalidade Identidade CPF 
 

ITEM QTDE PRODUTO MARCA/MODELO $ UNITÁRIO $ TOTAL 

03 1 UN Eletrocardiógrafo 
Acrescentar descrição do produto ofertado:  

 

04 1 UN Cilindro de gás 
Acrescentar descrição do produto ofertado:  

05 2 UN Esfignomanômetro aneróide adulto, obeso
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

13 03 UN Esfignomanômetro aneróide infantil,
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

06 01 UN Esfignomanômetro aneróide adulto,
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

07 1 UN Oftalmoscópio iluminação Halógena 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 
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08 1 UN Desfribilador Convencional 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

01 2 UN Suporte para soro com rodízio 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

02 3 UN Estetoscópio de peso leve 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

07 1 UN Oxímetro de pulso de mesa 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

10 2 UN Laringoscópio c/ 5 lâminas curvas 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

11 1 UN Esfignomanômetro aneróide neonatal
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

12 2 UN Reanimador manual ambu 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

16 2 UN 
Autoclave horizontal de mesa, com 

capacidade mínima de 40 litros. 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

17 2 UN Carro para curativo  
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

18 2 UN Negatoscópio de aço inoxidável 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

19 2 UN Cadeira de rodas 
Acrescentar descrição do produto ofertado:  

20 2 UN Balança pediátrica digital 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

14 02 UN Geladeira para vacina 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

15 4 UN Maca divã para exames clínicos 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

21 1 UN Mesa ginecológica  
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

22 1 UN Compressor odontológico 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 
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23 1 UN Inalador 04 saídas 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

24 1 UN Otoscópio 10 espéculos 
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

25 1 UN Foco refletor ambulatorial  
Acrescentar descrição do produto ofertado: 

 

VALOR TOTAL: (POR EXTENSO)  
 

Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública de pregão. 

 
local,           de                          de 2013 

 

___________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da licitante) 
R.G.: 
Cargo 
 


