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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

 Munic íp io  de I taqu i
Secretar ia  Munic ipa l  de Saúde
Edi ta l  de Pregão Presencia l  nº  028/2011
Tipo de ju lgamento:  menor preço por  i tem

Edital de pregão para a contratação de empresa para fornecimento de 

Materiais  Permanente para Secretaria Municipal da Saúde

O MUNICÍPIO DE ITAQUI,  no uso de suas atribuições legais  torna público  que fará 

realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item que será 

regida pela lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei nº 8.666/93, consonante condições e especificações estabelecidas no presente Edital e, para 

conhecimento dos interessados que às 9 horas do dia 30 de Setembro de 2011, na sala do Setor 

de Licitações  desta Prefeitura a Pregoeira oficial do Município estará recebendo propostas para a 

aquisição de materiais  Permanente

       Credenciamento: 8:30  ás 8:59 horas

       Sessão de lances:  às 9:00 horas 

Poderão  participar  empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitada, 
cadastradas  ou  não  no  Município  de  Itaqui  ou  outro,  que  apresentarem  toda  a 
documentação exigida.

1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento de Materiais 

permanente  conforme descrição abaixo 

Ite
m

Produto Quantidade Valor Unit.

1 Analisador Automático 1 R$ 65.000,00
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conforme o pedido.
2 Centrífuga conforme o pedido 1 R$ 2.699,33
3 Microscópio conforme o 

pedido
1 R$ 1.245,00

4 Oftalmoscópio conforme o 
pedido

1 R$ 1.046,53

5 Cadeiras Longarinas 
conforme o pedido

12 R$ 242,33

6 Eletrocardiógrafo conforme o 
pedido

1 R$ 5.240,66

7 Equipo Odontológico 
conforme o pedido

1 R$ 5.981,00

8 Focos de Luz Ginecológico 5 R$ 412,00
9 Foto polimerizador conforme 

o pedido
1 R$ 487,43

10 Esfigmomanômetro conforme 
o pedido

10 R$ 94,96

11 Computador completo 
conforme o pedido

1 R$ 1.299,00

12 Balanças conforme o pedido 4 R$ 602,00
13 Armário com 02 portas e com 

chaves.
4 R$ 360,17

14 Balcão para pia 
confeccionado em MDF

1 R$ 226,66

15 Pia Inox 1 R$ 131,00
16 Cadeiras Girátoria Encosto 

Alto.
3 R$ 199,50

17 Cadeiras Escritório Fixa com 
4 pés.

2 R$ 79,66

18 Cadeiras Giratórias com 
Braço

1 R$ 144,99

19 Computador Completo 2 R$ 1.229,00
20 Impressora Laserjet 2 R$ 1.042,00
21 Lixeira com Tampa e Pedal 3 R$ 46,57
22 Refrigerador 1porta RDE30 1 R$ 857,36
23 Estante de Aço 7 R$ 122,96
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24 Fotopolimizadores 3 R$ 487,43
25 Autoclaves Odontológicas 3 R$ 2.952,52
26 Aparelho de Alta Rotação 3 R$ 492,30
27 Micromotores Intra 3 R$ 298,00
28 Contraângulo Intra 3 R$ 381,46
29 Seringas Tríplices 3 R$ 97,33
30 Câmera escura para RX 1 R$ 143,03
31 Posicionador de filme 

radiográfico
1 R$ 51,96

32 Mesas Auxiliares com 4 
Gavetas

3 R$ 385,00

33 Caixas metálicas 5 R$ 58,00
34 Bicicleta ergométrica para 

fisioterapia
1 R$ 266,67

35 Barra paralela para a 
fisioterapia

1 R$ 1.168,34

36 Tens portátil para a 
fisioterapia

1 R$ 1.086,55

37 Aparelho Ar Split Quente/Frio 
12000BTUS

1 R$ 1.122,34

38 Oxímetro com Extensor 1 R$ 3.030,00
39 Ventiladores de Parede 4 R$ 146,27
40 Computador  Completo 3 R$ 1.229,00
41 Aparelho de Verificar 

Pressão
11 R$ 94,97

1.1 A especificação Completa dos   itens esta disponivel no  anexo I 
                  
2.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:Para participação no certame, a licitante,  além de 

atender  ao  disposto  no  item  7  deste  edital,  deverá  apresentar  a  sua  proposta  de  preço  e 

documentos  de  habilitação  em  envelopes  distintos,  lacrados,  não  transparentes,  identificados, 

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO N.º028/2011
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ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI

✑✎            EDITAL DE PREGÃO N.º 028/2011

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à pregoeira, diretamente, por meio 

de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

da representada.

3.1.1.  A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade.

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 

fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 

apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial 

ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 

de sociedade civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir  obrigações  em decorrência  de tal  investidura  e para  prática  de todos os  demais  atos 

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:
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b.1) instrumento  público  ou  particular  de  procuração,  este  com  a  firma  do  outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art.654, §1º, do Código Civil, em 

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou

b.2)  carta  de  credenciamento  outorgado  pelos  representantes  legais  da  licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Observação  1:  Em  ambos  os  casos  (b.1  e  b.2),  o  instrumento  de  mandato  deverá  estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5.  A  empresa  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios  previstos  nos  art.  42  à  45  da  Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste 

edital,  deverão  apresentar,  fora  dos  envelopes,  no  momento  do  credenciamento,  declaração, 
firmada por contador,  de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local,  mencionados no preâmbulo deste edital,  na presença das licitantes e 

demais  pessoas presentes à sessão pública  do pregão,  a pregoeira,  inicialmente,  receberá os 

envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar,  por  meio  de  instrumento  próprio,  poderes  para  formulação  de  ofertas  e  lances 

verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 

ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,  sendo a última datada e 
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assinada pelo representante legal da empresa, informar CPF, ser redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) proposta financeira, mencionando o preço  unitário e total por item  objeto desta licitação.  

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também 

em eventual contratação.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora.

6.2. Não  havendo,  pelo  menos,  03  (três)  ofertas  nas  condições  definidas  no  subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3.  No  curso  da  sessão,  as  autoras  das  propostas  que  atenderem  aos  requisitos  dos  itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autora da proposta classificada em segundo lugar, 

até a proclamação da vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas.
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita  de  menor  preço  unitário  e  o  valor  estimado  para  a  contratação,  podendo  o  pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10.  O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,  convocadas  pelo  pregoeiro,  as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11.  Encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  ofertas,  de  acordo  com  o  menor  preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a 

com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A  classificação  dar-se-á  pela  ordem  crescente  de  preços  propostos  e  aceitáveis.  Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste  edital  e  seja  compatível  com o preço de 

mercado. 

6.13. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.14. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.

6.14.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.15. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

valor será convocada para apresentar, no prazo de 60 (sessenta) segundos, nova proposta, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame.

b)  Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea  anterior,  não apresentar  nova  proposta,  inferior  à  de  menor  preço,  será  facultada,  pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
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6.16. Se  nenhuma  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa,  satisfizer  as 

exigências do item 6.15 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor.

6.17.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas,  as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem  de  classificação,  a  análise  da  documentação  exigida  para  habilitação  e  os  recursos 

interpostos.

6.18.  Caso  haja  necessidade  de  adiamento  da  sessão  pública,  será  marcada  nova  data  para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes documentos:

7.1.1  declaração  que atende ao disposto  no artigo  7.°,  inciso  XXXIII,  da  Constituição  Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

c) 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;

d) 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.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
 

a) prova de regularidade  com a Fazenda  Federal  (Certidão  Negativa  de Débito  de Tributos  e 

Contribuições  Federais  expedida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  e  Certidão  Negativa  de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
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c) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do 

documento;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração 

das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

Observação:  É vedada substituição do balanço por  balancete  ou balanço provisório,  podendo aquele  ser 
atualizado por  índices  oficiais  quando encerrado há mais  de  03 (três)  meses  da  data  de  apresentação da 
proposta

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos 

no  item  7.1.3,  deste  edital,  terá  sua  habilitação  condicionada  à  apresentação  de  nova 

documentação,  que comprove a sua regularidade em dois  dias úteis,  a  da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame.

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 

e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.2.2 O benefício  de  que trata  o  item 7.2 não eximirá  a  microempresa,  a  empresa de 

pequeno  porte  e  a  cooperativa,  d  a  apresentação  de  todos  os  documentos,  ainda  que   
apresentem alguma restrição.

7.2.3 A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item  7.2,  implicará  na 

inabilitação  do  licitante  e  a  adoção  do  procedimento  previsto  no  item  8.2,  sem  prejuízo  das 

penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.

8 - DA ADJUDICAÇÃO:
8.1.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital,  a licitante que ofertar o menor 

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2.  Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará  as  ofertas  subsequentes  e  qualificação  das  licitantes,  na  ordem de classificação  e, 
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assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, 

a  seguir,  proporcionará  às  licitantes  a  oportunidade  para  manifestarem a  intenção  de  interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

9.2.  Constará  na  ata  da sessão a  síntese das  razões  de  recurso apresentadas,  bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre 

as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

10. DO RECEBIMENTO:

10.1  Os materiais   deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Saude na Rua Borges do 

Canto nº 984, Itaqui/RS das 7 horas às 13 horas de segunda a sexta;

10.2. Os materiais  deverão  ser entregues  no prazo  máximo de 15 dias após a  assinatura 

do contrato

10.2.1 Verificada  a  desconformidade  de  algum dos  produtos,  a  licitante  vencedora  deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 

penalidades previstas neste edital.

10.3. O  material  a  ser  entregue  deverá  ser  adequadamente  acondicionado,  de  forma  a 

permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

10.4. O material deverá ser entregue na sua totalidade, não se admitindo entrega parcelada 

da quantia solicitada;

10.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

11 -  DO PAGAMENTO:
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11.1. O pagamento será  em 30(trinta) dias da entrega das mercadorias. .

11.3  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil  visualização, a 

indicação  do  número  do  processo  e  o  número  do  pregão,  a  fim  de  acelerar  o  trâmite  de 

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta  licitação  correrão   à  conta  da 

seguinte dotação orçamentária:   

        Órgão 07- Secretaria Municipal de Saude

            Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saude-Vinculadol

Projeto Atividade: 2069 – SIH/SAI/SUS
Rubrica: 3339030000000 – Material de consumo
Reduzido- 2441

            Projeto Atividade 1177    Consulta Popular 2010-2011 
            Projeto Atividade 2118  Incentivo  a Farmacia Basica-Fes  

 Reduzido 1452
             Rubrica 34490520000000
             Reduzido 2347
             Projeto Atividade 1052  -Programa Saude Bucal -Estado
Reduzido 1528
Rubrica Equipamento e Material Permanente
Reduzido 1530
Projeto Atividade 1179 Consulta Popular  2008/2009
Reduzido 2446 

13 - DAS PENALIDADES:
13.1  Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  seja  na  condição  de  participante  do  pregão  ou  de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a)  deixar  de apresentar  a documentação exigida  no certame:  suspensão do direito  de licitar  e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação;
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d)  executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a  execução  e  sem 

prejuízo ao resultado: advertência;

e)  executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 

considerado  como  inexecução  contratual:  multa  diária  de  0,5%  sobre  o  valor  atualizado  do 

contrato;

f)  inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração  

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato;

g) inexecução total do contrato:  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:  declaração  de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito  de licitar  e contratar  com a Administração  

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3 Nenhum  pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto  pendente  de  liquidação 

qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou 

inadimplência contratual.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

14.2 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

14.3 Todos  os  documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  poderão  ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada  ou, ainda, publicação em 

órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 

sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

14.4  A proponente que vier  a ser contratada ficará obrigada a aceitar,  nas mesmas condições 

contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por  conveniência  da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor 

inicial contratado.
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14.5 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

14.6 Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: I – Especificações dos  itens II - 

Minuta de Contrato; III  - Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII  do art. 7º da 

Constituição Federal;  IV – Declaração de idoneidade;  V – Modelo de Declaração para Micro e 

Pequenas empresas.

14.7 Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja. 

taqui, 06 de Setembro de 2011.

Este edital se encontra examinado e aprovado 

por  esta  Assessoria  Jurídica.Em  ___-___-

______.________________________

Assessor(a) Jurídico(a)      

Gil Marques Filho    

Prefeito Municipal   

                       Anexo I – Especificações dos Materiais 

1. Analisador automático de bioquímica 
   Especificação técnica
− Velocidade nominal de até 300 teste/hora
− Randômico
− Bandeja em compartimento refrigerado com 60 posições
− Detector de nível para reagentes
− Intervalo mínimo de pipetagem igual a 1 uL
− Bandeja com 60 posições (paciente, controles, calibradores e brancos) para tubos 
primários ou cubetas
− Detector de nível para amostras
− Volume mínimo: 2 uL (intervalo de 1 uL)
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− Processamento de amostras de urgência
− Diluição automática de amostras com resultados anômalos
− 100 cubetas de plástico semi-descartável (10 segmentos com 10 cubetas cada)
− Volume mínimo de reação: 220 uL 
− Temperatura de reação: 37°C
− Ponto Final, Cinética, Contínua e Dois Pontos
− Testes químicos e imunoquímicos (turbidimetria)
− Calibrações lineares e não lineares
− Fotômetro com 10 filtros fotométricos (340, 380, 405. 450, 505, 546, 578, 600, 650 e 
700 nm) e com possibilidade de adição de mais um filtro (opcional)
− Lâmpada halógena
− Faixa de absorbância: -0,1 a 3,6 abs.
− Lavagem automática das cubetas de reação
− Lavagem das sondas (interna e externamente)
− Consumo: aproximadamente 1,6mL/teste
− Software em português / windows
− 110/220V.

2. Centrifuga 

− Trava de segurança na tampa
− Sensor de tampa aberta
− Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 100 rpm programável
− Temporizador de precisão de 1 seg a 99:59
− Freio automático ou acionado através do teclado
− Motor de indução (sem escovas) utiliza rolamentos de esfera
− Capacidade para 28 tubos de 10 ml
− Tensão de Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200 VA

3. Microscópio Binocular 

− Iluminação pré centrada segundo Koehler
− Lâmpada de 20W em halogênio
− Revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical 
de 30mm
− Sistema de óptica infinita CF160, com tratamento antifungos e aberrações 
cromáticas e esférica, distância focal de 60mm
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− Tubo binocular ergonômico e espelhos niveladores disponíveis para ajuste da 
posição ocular
−  Platina Mecânica com sistema de refoco com um toque, proteção contra quebra de 
lâminas
− Condensador de ABBE, para campo claro, com diafragma de íris
− Objetiva plano cromática de 4x, 10x, 40x, com proteção retrátil, e 100x1,25, com 
proteção retrátil e imersão a óleo.

4. Oftalmoscópio 

− Iluminação halógena 2.5V de longa duração, Proporciona luz mais brilhante, branca 
e durável;
− Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira;
− Disco de abertura com seis posições;
− Lente convergente de vidro
− Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e polarizador;
− Abertura com fixador para localizar lesões;
− Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores;
− Tem 48 lentes para ajustar de dioptria (-25 a +22);
− Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas 
AA;
− Utiliza lampada halógena de 2,5V (código 03900);
− Iluminação: Halógena;
− Pilhas : 2AA
− Lente de focalização: Lente convergente de vidro;
− Peso com pilhas: 129,5g;
− Altura: 16,02 cm;
− Faixa de dioptrica: -25 a +22;
− Material do cabo: Inteiramente metálico;
− Posições de abertura: 6 incluindo fenda e fixação;
− Vedação: Sim;
− Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho;

5. Cadeiras Longarinas 
− Três Lugares: com assento em espuma injetada.
− Base em aço carbono com pintura Epox
− Cor azul
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− Capacidade: até 200KG
− Composição: assento e encosto em tecido com espuma injetada
− Pés em aço carbono
− Dimensões aproximadas do produto: 81x128,5x41cm (AXLXP)

6. Eletrocardiógrafo de Repouso 

− Com tecnologias disponíveis para a realização do ECG de repouso 
computadorizado também por telemedicina.

7. Equipo odontológico 
− Com cabeceira articulada
− Encosto anatômica
− Com Mocho
− Bandeja
− Porta Copos.

8. Focos de Luz para uso Ginecológico 

- Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos.
- Com haste superior flexível e cromada.
- Pedestal com haste inferior pintada.
- Altura variável entre 90 a 150 cm.
- Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência.
- Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando
- maior sustentação e segurança ao equipamento.
- Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz.
- Com espelho móvel.
- Lâmpada halógena 12 v. x 20 w.
- Peso líquido 05 kg.
- Garantia de 01 anos contra defeitos de fabricação.

9. Foto polimerizador 

Sistema de iluminação com emissores tipo led que geram luz azul e fria a um comprimento 
de onda de 470nm (variação de +/- 10nm), 

10. Esfigmomanômetro  (Aparelho de pressão) 
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− Auscultador em aço inoxidável com tubo flexível em PVC livre de lát- 

11. Computador (modelo 01, conforme NTP – PMI)

12. Balança 

- Capacidade para 15 kg; 
- Divisões de 5 g; 
- Pés reguláveis em borracha sintética; 
-Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; 
- Chave seletora de tensão 110 / 220 V;
- Display com 5 dígitos; 
- Função da tecla TARA no painel frontal; 
- Sistema Digital.

13.Armário 

- com 2 portas  e com chaves  cor azul  dimensões  150x0.75x0.36 em MDF.
14.Balcão para pia

-  confeccionado em MDF  cor branca e dimensões  120x81x52

15.  Pia Inox  120cm 

- Pia Inox  120cm  1 cuba redonda

16.Cadeira giratória  encosto  alto 

-  Cadeira  giratória   acento  alto,cor  azul   dimensões  +  ou  –  87cm com encosto   alto 
estofamento  espuma laminada 50mm com braço, cor azul.

17.Cadeiras  escritório fixa

- Cadeiras  escritório fixa  com 4 pés  cor azul  dimensões 32x40 assento 26x31 encosto 
estofamento espuma laminada 50mm com braços.

18.Cadeiras  escritório giratória com braço

- Cadeiras  escritório giratória com braço,  cor azul  dimensões 32x40 encosto, assento 
45x42, encosto estofamento espuma laminada 50mm com braços.
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19. Computador Completo (modelo 01, conforme NTP – PMI) 

20. Impressora  laserjet (conforme modelo 01 NTP -PMI)

21.LIXEIRA 

- Lixeira  com tampa  e pedal  tamanho  60 litros;

22.REFRIGERADOR  

- Refrigerador  01 porta  RDE 30  300 litros

23.ESTANTE DE AÇO  

- Estante de aço  com 6 prateleiras  chapa 26  4 colunas  cor c dimensões  1.92x0,30x0,90

24. FOTOPOLIMIZADOR

- Sistema de iluminação com emissores tipo led que geram luz azul e fria a um comprimento 
de onda de 470nm (variação de +/- 10nm), proporcionando qualidade, segurança e economia no 
trabalho.

25. APARELHO AUTOCLAVE

- Autoclave Cristofoli para esterilização a vapor, design moderno, DIGITAL, adequada para 

consultórios odontológicos (Implantodontia e Cirurgia), para clínicas médicas (Ginecologia e 

Cirurgia Plástica), laboratórios e ambulatórios hospitalares. Fácil manuseio. Produzida dentro 

dos padrões da ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001 - Gestão Ambiental, 

ISO 13485 - Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Modelo: Horizontal - DIGITAL - Modelo 2007

Capacidade: 12 litros

Câmara: Alumínio

Dimensão da câmara: Diâmetro 22cm x Profundidade 33cm

Medidas Externas: Largura Largura 33,5cm x Altura 34cm x Profundidade 48,5cm

Desaeração: Automática

Despressurização: Automática
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Ciclo de Secagem: Secagem eficiente

Secagem Extra: Sim

Secagem realizada: PORTA FECHADA

Potência: 1200 Watts

Voltagem: 127 ou 220 Volts

Garantia: 2 anos 

Sistema de fechamento: duplo estágio de fechamento da porta

Microprocessador ou processador eletrônico: Sim

Peso líquido: 22 Kg

Cor: branca com teclado bicolor - azul/verde 

Pressão de trabalho (durante o ciclo da esterilização): 1,2 a 2,2 KGF por cm²

Temperatura (durante o ciclo da esterilização): 121 a 134 °C; 

Ciclos de Esterilização:

MODO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO

1 Instrumental Embalado 10 min 

2 Instrumental Desembalado 6 min 

3 Estojo p/ Kit de Implante 18 min 

4 Plásticos e Algodão 18 min

5 Tecidos 30 min 

6 Líquidos 30 min

Sistemas de segurança: 

01. Fecho da porta: com duplo estágio de fechamento.

02. Display de cristal líquido: facilita a monitoração do ciclo.

03. Fusível Elétrico: proteção para possíveis oscilações da rede elétrica.

04. Anel de Vedação: é acionado caso ocorra uma elevação excessiva de pressão.

05. Sensor de Temperatura: controla a temperatura interna do equipamento. 

06. Sensor de Pressão: controla a pressão interna do equipamento.

07. Sistema de ajuste de pressão atmosférica automático: possibilita o perfeito funcionamento 

em diferentes altitudes.

08. Controle Eletrônico de sobrepressão: se a pressão ultrapassar o limite pré-estabelecido o 
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ciclo será anulado automaticamente. 

09. Controle Eletrônico de subpressão ou queda de pressão: se durante o ciclo houver queda de 

pressão no interior da câmara o equipamento anulará o ciclo.

10. Sistema Eletrônico inteligente que cruza dados dos sensores de pressão e temperatura e 

caso haja alguma falha no ciclo, o mesmo é anulado automaticamente. 

11. Filtro de ar: proporciona a filtragem do ar da câmara. 

12. Válvula de Sobrepressão: sistema mecânico que será acionado em caso de falha do Sistema 

Eletrônico. 

13. Válvula de anti-vácuo interna: que impede a formação de vácuo na câmara. 

14. Termostato: impede o aumento de temperatura além do limite de segurança.

15. Tecla Anula: cancela o ciclo a qualquer momento desejado.

16. Bips sonoros: auxiliam a monitoração quando o operador está afastado do local.

Acessórios: 02 Bandejas em alumínio anodizado, 01 Suporte, Copo Graduado, Fusível, 

Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução.

26. APARELHO DE ALTA ROTAÇÃO

- 1 Ano de garantia inclusive no rolamento

(contra defeito de fabricação)

Possui corpo dianteiro e cabeça construídos em latão cromado e corpo traseiro construído em 

alumínio cromado o que garante leveza ao produto.

- Rotação de 380.000 a 420.000 RPM

- Spray Triplo PB - Push Button

- Pressão de trabalho de 31 a 35 Ib (2,2 a 2,5 bar)

- Encaixe borden (2 furos) ou r. Midwet (4 furos)

- Sistema de encaixe de brocas Push Button

Lubrificante atóxico, formulado com óleo medicinal de baixa viscosidade, antioxidante, 

bactericida e fungicida. Proporciona lubrificação eficaz limpa e protege peças de mão 

odontológicas. A manutenção diária apropriada estende útil de peças de mão e assegura boa 

performance

Rotação de 380.000 a 420.000 RPM

Pressão de trabalho de 31 a 35 Ib (2,2 a 2,5 bar)
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Peso Líquido (g): 40 – 45

Peso com Embalagem (g): 142 – 147

Registro ANVISA n° 80473790005

Certificado de Boas Praticas de Fabricação.

27. MICROMOTORES INTRA

- Micro motor intra com refrigeração; sistema intra de encaixe rápido; velocidade 
(rotação) de 3.000 a 20.000 rpm; reversão da rotação; autoclavável a 135°C.

28.  CONTRA ÂNGULO

- Contra Ângulo Intra FG com refrigeração transmissão 1:1, giro livre de 360°C sobre o 
micro motor, para utilização de brocas de alta rotação, saca brocas (FG), 
autoclavável até 135°C.

29. SERINGAS TRÍPLICE

- A Seringa Tríplice Microdent possui design anatômico, autoclavável de 134°C a 
138°C,
garante que o ar saia 100% seco, por possuir irrigação bem definida. Spray uniforme 
no bico e pode ser sistema Borden.

30. CAMERA ESCURA PARA RX

- Iluminação não danifica a radiografia;
- Design moderno e inovador;
- 4 copos;
- Material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade 

externa ;
- Tampa e base removíveis que facilitam a higienização e reposição dos químicos e 

água ;
- Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultra-violeta;
- Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;
- Copos de fácil reposição e que permitem economia de químicos;
- Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;
- Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;
- Leve e portátil;
- Não há necssidae de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica;
- Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm;
- Material: Poliestireno de alto impacto PSAI;
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- Copos: 4 copos de 200 ml;
- Dimensões: 22 x 25 x 32 cm
- Peso: 1Kg
- alimentação: 2 pilhas AA DE 1,5 V

31. POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO 
Kit com 4 posicionadores,

1° para região de anteriores,
2° para região superiores posteriores lado esquerdo e inferiores posteriores lado direito,
3° para região de superiores posteriores lado direito e inferiores posteriores lado esquerdo,
4° para radiografias interproximais.

32. MESAS AUXILIARES

-  Com 4 gavetas; em MDF; com Dimensões 120M x 60M; Cor: Azul.

33. CAIXAS METÁLICAS

- Em inox; perfurada com Dimensões 18 X 08 X 05 CM.

34. BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA FISIOTERAPIA

- Capacidade máxima 100 kg Dimensões (LxAxP) 45 x 117 x 90 cm Estrutura: Tubos 
em Aço.

35. BARRA PARALELA  PARA FISIOTERAPIA 

-Adulto/infantil - 2m zincada com piso madeira - ref. 385.9 - construída em tubo de aço, 
corrimão com acabamento zincado, base construída em madeira, revestida em piso 
anti-derrapante. As barras são ajustáveis na altura e entre-barras. (LxH – 100-
min/108-máx. x 82-min./10-máx.cm.).

36. TENS PORTÁTIL
-Microcontrolado

• 2 canais independentes e isolados
• Modalidade TENS e NMES 
• Forma de onda : retangular bifásica simétrica
• Memória para gravar ate 60 protocolos.
• Memória para gravar ate 16 protocolos do usuário
• Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal liquido 

javascript:;
javascript:;
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com iluminação.
• Detecção de mal contato do cabo do paciente.
• Detecção de excesso de corrente .
• Certificado pela TUV Rheinland do Brasil – OCP 004
• Modos de Operação :
-TENS : Normal, Burst, VIF, VLP, VLF
Largura de Pulso : 50uS a 400 uS
Freqüência : 1 Hz a 200 Hz
-FES : Sincrono , Sequencial, Alternado
Largura de Pulso : 50uS a 600 uS
Frequencia : 1 Hz a 200 Hz 
Tempo de Sustentação : 1 a 30 s
Tempo de repouso : 1 a 30 s
Tempo subida e descida : 0 a 9 s 
• Acessórios : 2 cabos de eletrodos, 4 eletrodos silicone condutivo 3 x 5 cm, cabo de 
alimentação elétrica, manual usuário e tubo de gel.Especificações técnicas 
• Alimentação : 100 a 240Vac 50/60Hz ( automático )
• Consumo máximo : 25 VA
• Fusíveis : 2,0 A (250V 20AG).
• Intensidade efetiva máxima de corrente : 120 mA (±5%) carga 500 
Ohms 
• Temporizador : 1 a 60 minutos ( passos de 1 minuto )
• Dimensões (LxAxP) Cm : 30 x 11 x 20 
• Peso : 1,8 Kg
• Proteção contra risco de choque elétrico : Classe II
• Grau de proteção da parte aplicada : Tipo BF
• Proteção contra penetração de água : IPX0
• Modo de operação : Contínuo
• Classificação UMDNSTM : 16-250
• Classificação de Proteção e Segurança :Acordo com normas NBR IEC 60601-1:1997, NBR IEC 
60601-2:2006 e NBR IEC 60601-2-10:2002

37. APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT
- Quente e Frio
- 12000 btus

38. OXÍMETRO
-- Totalmente digital com teclado em membrana,

       - Dotado de curva pletismográfica,
       - Visor em display gráfico (cristal liquido).
       - Com lâmpada de catodo frio de excelente visualização tecnologia super bright, que 
apresenta spo2 com curva pletismográfica, e frequência cardíaca,

- A amplitude da onda pletismográfica é ajustada automaticamente na tela.
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39. VENTILADOR DE PAREDE

Modelo: Oscilante 50cm 
Tipo de Ventilador:Parede 
Cores: Branco  
Grade: Metálica 
Quantidade de Hélices: 4 
Velocidades: 3 
Tipo de acionamento: Controle Rotativo 
Inclinação Ajustável

       Alimentação: Bivolt

40. COMPUTADOR COMPLETO ( MODELO 01 – conforme NTP - PMI)

41. APARELHO PARA VERIFICAR PRESSÃO

− Medidor de Pressão Digital
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ANEXO  II          

  MINUTA DE CONTRATO
                                                                                              

CONTRATO N° ______/2011

Termo de contrato  que entre  si  fazem o Município  de Itaqui  e  a 
empresa ....................., tendo como objeto a aquisição de Materiais 
Permanente

Pelo  presente  instrumento  particular   de  CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  Material 
Permanente que fazem de um lado o  MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS,  pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua 
Bento Gonçalves, nº. 335, denominado neste ato como CONTRATANTE representado  pelo Sr. Prefeito 
Municipal  ,Gil  Marques  Filho,  brasileiro,  maior,  residente  e  domiciliada  nesta  cidade,  inscrita  no  C.P.F.  sob  nº 
132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786,residente e domiciliado nesta cidade e, do 
outro  lado  ____________________________  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
______________________________,  com  sede  em  ____________________________________, 
neste  ato  representada  por  seu  ________________________________  doravante  denominada 
CONTRATADO, tendo em vista os  Processos  Administrativos  nº.s96.416,96.421,96.502 e 96503/2011 
, Pregão Presencial nº 028 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais 
firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a  aquisição de materiais  Permanente:

It
e
m

Produto Quantidade Valor Unit. Valor Total

1 Analisador Automático conforme 
o pedido.

1

2 Centrífuga conforme o pedido 1
3 Microscópio conforme o pedido 1
4 Oftalmoscópio conforme o pedido 1
5 Cadeiras Longarinas conforme o 

pedido
12

6 Eletrocardiógrafo conforme o 
pedido

1
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7 Equipo Odontológico conforme o 
pedido

1

8 Focos de Luz Ginecológico 5
9 Foto polimerizador conforme o 

pedido
1

10 Esfigmomanômetro conforme o 
pedido

10

11 Computador completo conforme 
o pedido

1

12 Balanças conforme o pedido 4
13 Armário com 02 portas e com 

chaves.
4

14 Balcão para pia confeccionado 
em MDF

1

15 Pia Inox 1
16 Cadeiras Girátoria Encosto Alto. 3
17 Cadeiras Escritório Fixa com 4 

pés.
2

18 Cadeiras Giratórias com Braço 1
19 Computador Compeleto 2
20 Impredora Laserjet 2
21 Lixeira com Tampa e Pedal 3
22 Refrigerador 1porta RDE30 1
23 Estante de Aço 7
24 Fotopolimizadores 3
25 Autoclaves Odontológicas 3
26 Aparelho de Alta Rotação 3
27 Micromotores Intra 3
28 Contraângulo Intra 3
29 Seringas Tríplices 3
30 Câmera escura para RX 1
31 Posicionador de filme 

radiográfico
1

32 Mesas Auxiliares com 4 Gavetas 3
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33 Caixas metálicas 5
34 Bicicleta ergométrica para 

fisioterapia
1

35 Barra paralela para a fisioterapia 1
36 Tens portátil para a fisioterapia 1
37 Aparelho Ar Split Quente/Frio 

12000BTUS
1

38 Oxímetro com Extensor 1
39 Ventiladores de Parede 4
34 Bicicleta ergométrica para 

fisioterapia
1

35 Barra paralela para a fisioterapia 1
36 Tens portátil para a fisioterapia 1
37 Aparelho Ar Split Quente/Frio 

12000BTUS
1

38 Oxímetro com Extensor 1
39 Ventiladores de Parede 4
40 Computador  Completo 3
41 Aparelho de Verificar  Pressão 11

Cláusula Segunda: DO RECEBIMENTO:

2.1. Os materiais  deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Saude na Rua Borges do 

Canto nº 984, Centro, Itaqui/RS no horário das 7 horas às 13 horas de segunda a sexta;

2.2.         O prazo para entrega dos produtos será de 15 dias após a  assinatura do  contrato

2.4. Verificada  a  desconformidade  de  algum dos  produtos,  a  licitante  vencedora  deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI – RS 

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

2.5. O  material  a  ser  entregue  deverá  ser  adequadamente  acondicionado,  de  forma  a 
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

2.6. O material deverá ser entregue na sua totalidade, não se admitindo entrega parcelada 
da quantia solicitada;

2.7 O gestor do contrato  será a servidora  SRª  ELIANE PIFFERO GOULART.
Cláusula Terceira: DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente 
contrato, a importância de R$.................

Cláusula Quarta: DO PAGAMENTO
O pagamento será mensal laudo emitido pela secretaria competente..

Cláusula Quinta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Os valores do presente contrato  não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos 

desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

Cláusula Sexta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

             Órgão 07- Secretaria Municipal de Saude

 Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saude-Vinculadol

 Projeto Atividade: 2069 – SIH/SAI/SUS
 Rubrica: 3339030000000 – Material de consumo
 Reduzido- 2441
 Projeto Atividade 1177    Consulta Popular 2010-2011                        
Projeto Atividade 2118  Incentivo  a Farmacia Basica-Fes                                                        
Reduzido 1452
Rubrica 34490520000000
Reduzido 2347
Projeto Atividade 1052  -Programa Saude Bucal -Estado
Reduzido 1528
Rubrica Equipamento e Material Permanente
Reduzido 1530
Projeto Atividade 1179 Consulta Popular  2008/2009

            Reduzido 2446
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Cláusula Sétima: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades  previstas  no  item  14  do  ato 

convocatório

Cláusula Oitava : DA Garantia do Material - O  objeto  do  presente  contrato  tem  garantia   minima  de 
90(noventa) dias quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por 
todos os encargos decorrentes disso.

Cláusula Nona: DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, 
do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, 
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a)  execução  da  garantia  contratual,  para  ressarcimento  do  CONTRATANTE  e  dos 
valores das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados 
ao CONTRATANTE.

Cláusula Décima: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total 

ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira: 
O prazo para a execução do contrato será até a entrega da totalidade dos materiais não 

podendo ultrapassar  exercício financeiro de 2011.

Cláusula Décima Segunda: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado ao  Pregão Presencial nº 028/2011

/2011, à proposta do vencedor,  a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93

Cláusula Décima Terceira: DO FORO
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As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, ____ de ________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

                                                       
________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF                                       
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Anexo III

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Presencial nº 028/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro  para  os  devidos  fins  e  especialmente  para  a  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 
028/2011, que a proponente ................................................................. (nome completo), inscrito no 
CPF/MF sob n.º  ..............................................,  com sede na cidade  de ......................................, 
Estado ................................,  à  Rua/Av.  ............................................................................................. 
(endereço  completo),  não  mantém  em  seu  quadro  de  pessoal  trabalhadores  menores  de  18 
(dezoito)  anos  em  horário  noturno  de  trabalho,  ou  em  serviços  perigosos  ou  insalubres,  não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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Anexo IV

Declaração de Idoneidade

(Empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _______________________,  estabelecida  na  Rua 

____________________________,  nº_____,  na cidade de _________________,  por intermédio 

de seu titular e responsável legal pela empresa, declara que sua empresa não foi considerada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 

87 da lei 8.66/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 

2º do artigo 32 da referida Lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente e 

entrega  dos  documentos  de  habilitação,  de  acordo  com  as  exigências  do  Edital  de  Pregão 

Presencial nº 028/2011 da Prefeitura Municipal de Itaqui/RS.

Local, data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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Anexo V

Modelo de Declaração para Micro e Pequenas Empresas

DECLARAÇÃO

A empresa (razão social do licitante), CNPJ nº, sediada na Rua ______________, nº 

_____ (bairro/cidade), por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob 

as penalidades cabíveis que:

a)  Encontra-se enquadrada  como Empresa de Micro  e Pequeno Porte,  em atendimento a Lei 

Complementar nº 123/2006;

b) Não encontra-se enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar 123/2006;

c)  Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei  Complementar  123/2006,  estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32 

parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.

Por expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e Data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 


