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Senhor Licitante, 

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo de retirada 
deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou e-mail. 

Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, bem como 
informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis no site: www.seabra.ba.io.org.br, sendo 
responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.  

Seabra – Ba., 09 de maio de 2018 

Republicado em 17 de Maio de 2018. 

ANDRÉIA FERREIRA DE FARIAS
Pregoeira – Portaria 04/2018 

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 14/2018 
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto nº 7892/2013 de 23.01.2013 e Decreto nº 8250/2016 de 23/05/2016, 
Lei Municipal 435/2010 de 23 de setembro de 2010. 

OBJETO 

O Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológico 
e hospitalar para adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de 
Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) 
meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos. Propostas Ministério da Saúde – 
Governo Federal nº 11235.051000/1150-01; 11235.051000/1150-02; 11235.051000/1150-08; 
11235.051000/1150-14; 11235.051000/1150-21; 11235.051000/1150-22;  11235.051000/1160-01; 
11235.051000/1160-02; 11235.051000/1160-03; 11235.051000/1160-04; 11235.051000/1160-08; 
11235.051000/1170-01; 11235.051000/1170-09; 11235.051000/1170-10; 11235.051000/1170-11; 
11235.051000/1170-13, de interesse do Fundo Municipal de Saúde Seabra/Ba. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 22/05/2018
Alterado para: 30/05/2018

Horário: 09:00h

Pregoeira:  ANDRÉIA FERREIRA DE FARIAS

LOCAL: Prefeitura Municipal de Seabra – Praça Benjamint Constant, nº 18, Centro, CEP 46.900-
000, na cidade de Seabra/BA, fones/fax: (75) 3331-1421 / 1422, e-mail: 
seabra.licitacao@hotmail.com.
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MODELO SOLICITAÇÃO DE EDITAL PELA INTERNET 

À
Prefeitura Municipal de Seabra – BA,  
Setor de Licitações e Contratos 
Assunto: SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 14/2018 

A empresa __________________________________________________________, nome de 

fantasia _______________________________________________________, inscrita no CNPJ 

_______________________, com sede 

___________________________________________________, solicita o envio do Edital Pregão e 

demais instrumento convocatório da licitação acima mencionada. 

Telefones p/Contato 
Email:
Responsável:

Local ______________ Data ______________ 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 014/2018 
PROCESSO ANUAL Nº 384/2018 

01 PREÂMBULO:

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,- ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público, 
sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-Bahia, através da Pregoeira designada pela 
Portaria 004/2018, Sra. ANDREIA FERREIRA DE FARIAS, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, em sessão pública, objetivando o Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológico e hospitalar para 
adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - 
Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) 
meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o 
qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, 
Lei Complementar 123/2006, Lei Municipal 435/2010 de 23 de Setembro de 2010, e Decreto 
Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009, a ser realizada no dia 30 de maio de 2018, às 
09:00hs, na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura, com endereço à Rua Horácio de Matos Nº 
99, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000. 

1.2. O edital completo encontra-se disponível para download gratuito no Diário Oficial do Município 
de Seabra, http://seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, bem como poderá ser lido e/ou obtido pelos 
interessados no Setor de Licitações e Contratos, desta Prefeitura Municipal, situada na Praça 
Benjamin Constant, 18, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h00min e 
das 14h00min às 17h00min, no período de 09/05/2018 a 30/05/2018, condicionado ao recolhimento 
de uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais), valor este limitado ao custo efetivo de reprodução, por 
meio gráfico e/ou eletrônico, da documentação fornecida, cujo valor não será devolvido, salvo se 
houver revogação ou nulidade desta licitação, desde que para este caso não tenha havido 
imputabilidade à empresa adquirente, e mediante restituição integral do material que lhe tenha sido 
fornecido em perfeitas condições e ordem. Poderá, no mesmo prazo, adquirir o Edital por meio 
eletrônico, para o qual não haverá custos, mediante requerimento formal no e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com com o fornecimento dos dados do solicitante, conforme modelo da 
Solicitação de Retirada de Edital (modelo abaixo). Demais aviso e atos decorrentes desta licitação 
serão publicadas no do D.O.M na página www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079.. 

1.3. Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 
sessão pública às 09:00h (nove horas) do dia 30 de maio de 2018. 

1.4. – Definições: 
1.4.1. Sistema de Registro de Preço – SRP: O conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I do 
parágrafo único do Art. 2° do Decreto n° 2.184/2011);  
1.4.2. Ata de Registro de Preço: O documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições e serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas.  
1.4.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução 
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento. Fica esclarecido 

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C6QEXKX3OQIOGU/WGMXYTQ

Sexta-feira
18 de Maio de 2018
6 - Ano X - Nº 1544



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

4

que o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Seabra – BA., gerenciará a Ata de Registro de 
Preços.
1.4.4. Adesão a Ata de Registro de Preços: Qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta do 
Município de Seabra – BA., bem como outros Municípios da Federação e Órgãos Estaduais que não 
tenha participado do certame, mediante a anuência do Órgão Gerenciador, poderá utilizar da 
presente ata, observado as disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do 
Decreto Federal 7.892/13: 

1.4.4.1. O Órgão Interessado deverá realizar a necessária consulta ao Órgão Gerenciador da 
Ata de Registro de Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos, 
para fins de verificação da possibilidade de adesão e da observância do limite posto no 
Decreto (art. 22, §§1° e §3°, Decreto nº 7.892/13); 

1.4.4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

1.4.4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

1.4.4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

1.4.4.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem.  

1.4.4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata.

1.4.4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador.  

02 OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1 O Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente 
odontológico e hospitalar para adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do 
Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada 
durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos. 
Propostas Ministério da Saúde – Governo Federal nº 11235.051000/1150-01; 11235.051000/1150-
02; 11235.051000/1150-08; 11235.051000/1150-14; 11235.051000/1150-21; 11235.051000/1150-
22;  11235.051000/1160-01; 11235.051000/1160-02; 11235.051000/1160-03; 11235.051000/1160-
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04; 11235.051000/1160-08; 11235.051000/1170-01; 11235.051000/1170-09; 11235.051000/1170-
10; 11235.051000/1170-11; 11235.051000/1170-13, de interesse do Fundo Municipal de Saúde 
Seabra/Ba.

03 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo as Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no 
seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital, conforme Anexo V, deverá ser apresentada por fora do Envelope nº 02 
Habilitação, juntamente com a Carta de Credenciamento, conforme item 5 e Anexo IV. 

04 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a todas as 
exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública, na forma do Artigo 87 - inciso IV 
e Artigo 6º - XII da Lei 8.666/93. 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Seabra/ Fundo Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Assistência Social; 
c) Estejam impedidos de licitar com o Município de Seabra/BA., na forma do artigo 7º da Lei 
10.520/02;
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 

05 DO CREDENCIAMENTO:

5.1 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 

5.2 Entende-se por documento credencial: 

a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou 
dirigente da empresa licitante; 
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b) Procuração ou documento equivalente do licitante, ou carta de credenciamento nos 
modelos do Anexo IV deste Edital; 

c) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação deste Edital, conforme Anexo V; 

d) Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites específicos 
de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso), 
para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 

5.3 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos envelopes A e B, e 
apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração, contendo 
identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado pelo 
titular ou representante legal da licitante com firma reconhecida. 

5.3.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este 
Pregão, conforme modelo anexo. 

5.4 Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação no 
certame:

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente.

5.5 Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial 
os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do 
original para autenticação no certame: 

a) Cédula de identidade do credenciado; 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente.

5.6 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante. 

5.7 O representante legal do licitante que não se credenciar perante A Pregoeira ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B – Habilitação relativos a este 
Pregão.

5.7.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço.

5.8 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e 
manifestar a intenção de recurso. 
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5.9 Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração de Enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo em anexo, para fins de aplicação do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 

5.9.1 A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro documento que 
comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado, 
previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 

5.9.1 A declaração de que trata o item 5.9, deverá ser emitida pela Secretaria da Receita Federal, 
em site específico, podendo ser substituída por documento assinada por profissional contábil, 
acompanhado do selo do responsável pelo CRC. 

06 DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):

6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida 
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, 
assinada pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, 
obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax, contato da empresa. 
b) Preço unitário com até duas casas decimais, para cada item expresso em moeda nacional, 
bem como preço total do item, do Item e o preço total da proposta, inclusas todas as despesas 
com tributos, frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas, para fornecimento do objeto 
licitado. 

b.1) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

c) Os objetos desta licitação deverão ser entregues mediante apresentação da requisição de 
compra, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou setor de Compras, conforme o caso. 
d) Prazo de pagamento de até 90 (noventa) dias, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pela Contratante. 
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

6.2 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o material 
ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo e/ou amostra, entretanto, 
necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações do material solicitado.  

6.3 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 

6.4 Ao elaborar a proposta de preços a licitante deverá observar cautelosamente cada valor 
unitário ofertado para cada item, pois não será aceita a desistência de propostas, exceto se o valor 
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ofertado seja manifestadamente inexeqüível, que neste caso será manifestado pelo Pregoeira da 
sua aceitação ou não.

6.4 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 

6.5 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a licitante. 

07 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):

7.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

7.1.1 Habilitação Jurídica 

a) Cédula de identidade;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o objeto licitado, 
devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores; 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;

e) 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. 

7.1.2 Regularidade Fiscal 

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

d) Certidão Negativa de Tributos Municipal, emitida pela Prefeitura da sede do licitante;

e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal superior do Trabalho. 

7.1.3 Qualificação Técnica 
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a) Alvará de Licença e Funcionamento; 
b) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância 

Sanitária Estadual ou Municipal, para os licitantes que cotarem produtos ou materiais sujeitos 
a vigilância sanitária; 

c) Registro do produto junto à ANVISA, devidamente identificado com o número do item; 
d) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível ao objeto da presente licitação;

e) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), para os produtos/materiais correlatos. 

7.1.3.1 As exigências contidas nas alíneas “c” e “d”, atendem àquelas formuladas pela Lei 
Federal n. 6.360 de 23/09/76, Lei Federal n.º 9.782/99, Resolução RDC/ANVISA 260/02 de 
23/09/02, Decreto 8.077/13 de 14/08/13, dentre outras legislações aplicáveis. 

7.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira 

7.1.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca 
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data 
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.

7.1.5 – Requisitos de Cumprimento do Edital 

a) Declaração de não empregar menor, conforme Anexo III. 

b) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 
Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal, conforme Anexo 
VI.

08 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato. A Pregoeira, 
que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de 
cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo 
registradas em ata os nomes das licitantes: 

a) A credencial do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do 
mesmo.  

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos 
a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados. 
d) A Declaração de Comprometimento de Habilitação; 
e) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para 

as licitantes que assim se enquadrarem). 

8.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, A Pregoeira 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes 
ao certame. 
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8.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, A Pregoeira concluirá, se 
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das 
licitantes, tal como previsto na alínea “a”, do item 8.1. 

8.4 Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, A Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

8.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 

09 DO JULGAMENTO:

9.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do objeto 
deste Edital. 

9.2. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor; 

9.3. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou 
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item; 

9.4. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço 
do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este 
tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 

9.5. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao 
atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

9.6. Etapa de Classificação de Preços: 

9.6.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

9.6.2 A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de 
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

9.6.3 A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes. 

9.6.4 A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
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9.6.5. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, 
conforme subitem 9.6.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (um 
virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

9.6.6 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 

9.6.7. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor 
do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

9.6.8. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a 
apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor 
preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 

9.6.9. A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser 
adquirido, no percentual mínimo de 1% (um por cento) até o máximo de 10% (dez por cento). 

9.6.10. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

9.6.11. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais 
para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa 
competitiva.

9.6.12. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.6.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

9.6.14. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda integralmente ao Edital. 

9.6.15. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

9.6.16. Nas situações previstas nos subitens 9.6.12 e 9.6.15, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração, e neste caso, desconsiderado o percentual mínimo estabelecido no subitem 9.6.9. 

9.6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do presente Edital e legislação aplicável. 
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9.6.18 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

9.6.19 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

9.7. Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno porte 
segundo a lei complementar 123/06: 

9.7.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa 
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte: 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que não estiver amparada por esta lei complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.8. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 

9.8.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 9.6 e 9.7 deste Edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada em primeiro lugar, A Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos 
“Documentos de Habilitação” desta licitante. 

9.8.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão 
inabilitadas. 

9.8.3. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.

9.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa.
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Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.8.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da 
inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão 
promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao 
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

9.8.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeira.  

9.8.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo(s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

9.8.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a 
nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à 
disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

9.8.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 
será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com 
posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Fundo Municipal de Saúde de 
Seabra, para homologação do certame e decisão quanto à formalização da Ata de Registro de 
Preço. Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação 
à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

10 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese 
das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual numero de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do 
Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira à licitante vencedora. 

10.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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10.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Prefeitura Municipal de Seabra-BA / Fundo Municipal de Saúde de Seabra, sito na Rua Horácio de 
Matos, 99ª- centro - CEP 46900-000 Seabra-BA. 

10.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as licitantes 
representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão 
conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 

10.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 

11 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

11.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 
4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes 
instrumentos:

a) Este Edital com seus anexos, parte integrante; 
b) As Propostas de Preços; 
c) As Notas de Empenho; 
d) A Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 14/2018, e; 
e) A Ata de Registro de Preços. 

11.2 - Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Ordem 
de Fornecimento e Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 
previstas neste edital. 

11.3 - A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 

I - Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou instrumento equivalente entre a 
empresa detentora dos preços registrados que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços 
e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e emissão 
da respectiva Nota de Empenho. 

II - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente, por parte do 
fornecedor registrado, será de 3 (três) dias consecutivos a contar da notificação feita pelo 
órgão gerenciador ou participante, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição. 

IV - O contrato ou instrumento equivalente decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços

11.4. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura/Fundo Municipal 
de Saúde e a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, 
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observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na 
proposta do licitante vencedor. 

11.5. A Prefeitura / Fundo Municipal de Saúde convocará formalmente a licitante vencedora para 
assinar a Ata de Registro de Preços, ou o Contrato, conforme o caso, que deverá comparecer dentro 
do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da convocação. 

11.6. O prazo estipulado no subitem 11.5 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela PREFEITURA / Fundo Municipal de Saúde. 

11.7. A PREGOEIRA poderá, quando a convocada não assinar a Ata ou o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas neste Edital, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes 
na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

11.8. O prazo da contratação será até 31/12/2018, podendo ser reaberto novo contrato no ano 
seguinte até completar os 12 (doze) meses previstos para contratação/aquisição, ou prorrogado 
desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 

11.9. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a 
assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO VI) pela Prefeitura e pelos classificados do 
certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros, 
excetuados os casos de Adesão previstos neste edital, mediante a anuência do Órgão Gerenciador, 
que poderá utilizar da presente ata, observado as disposições dos caputs dos Art. 9º, Art. 22 e 
respectivos parágrafos do Decreto Federal 7.892/13: 

11.10. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado do 
certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, ter seus produtos 
aceitos e classificados e ter sua habilitação como ato concreto. Em caso de não atendimento ou 
recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na 
ordem de classificação, sendo o fornecimento dos produtos nas condições previstas neste Edital e 
seus anexos. 

11.11. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo 
fornecedor da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura/Fundo 
Municipal de Saúde. 

11.12. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço 
registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

11.13. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas 
às disposições contidas no Artº 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual aumento ou redução 
daqueles praticados no mercado, sazonalidades, aumento da oferta ou demanda, ou de fato que 
eleve ou baixe os custos dos bens registrados. 

11.14. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá 
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, instruídas por notas fiscais de 
entrada com data anterior ou até a data do certame e notas fiscais atuais que comprovem  a 
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composição do novo preço, ou ainda, mediante a apresentação da planilha acompanhada de 
instrumento oficial (jornais, anúncios de bolsas de valores e mercadorias, etc.), probatório da alta dos 
preços e do desequilíbrio econômico sofrido. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a 
Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, 
índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 

11.15. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os 
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 

11.16. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será analisada e divulgada em até 
15 (quinze) dias contados do seu recebimento mediante protocolo ou confirmação de recebimento 
quando via e-mail. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto 
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, não podendo vir a praticar os novos preços 
solicitados até o seu deferimento. 

11.17. As mesmas regras de alterações para o caso de alta dos preços ou inflação se aplicam no 
caso de deflação, redução dos preços, sazonalidades, aumento da oferta ou demanda, ou de fato 
que baixe os custos dos bens registrados. Nesta hipóteses, a Prefeitura comunicará o licitante para 
ajuste dos referidos produtos, nos mesmos critérios das disposições do item 19.6 deste Edital. 

11.18. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do mesmo, vedada a sua prorrogação, com validade e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Seabra – BA., na página 
www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/., ou em outro veículo de comunicação oficial da Prefeitura, em 
caso de haver alterações. 

12 DO REAJUSTE:

12.1. Os preços da contratada permanecerão fixos e irreajustáveis. 

12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

12.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar 
formalmente a Prefeitura Municipal de Seabra / Fundo Municipal de Saúde devidamente 
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 
encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer. 

13 DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

13.1 – As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das 
seguintes dotações:

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE SEABRA 
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Proj./Ativ.: 2.035 Gestão do Bloco da Média e Alta Complexidade- MAC 
4.4.90.52.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00.00.00.00 09.02.0014.000169 Equipamentos e Material Permanente 
Proj./Ativ. 2.036 Gestão do Bloco da Atenção Básica 
4.4.90.52.00.00.00.00 06.01.0002.000015 Equipamentos e Material Permanente 
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4.4.90.52.00.00.00.00 09.02.0014.000186 Equipamentos e Material Permanente 

13.1.1 – As dotações orçamentárias acima citadas poderão ser suprimidas, substituídas ou 
inclusas novas dotações, inclusive por apostilamento, bem como ser modificadas em 
conformidade com o orçamento vigente do exercício da execução/aquisição dos objetos, nos 
termos da Lei 8.666/93 e Lei 4.320/64.  

14 DO FORNECIMENTO:

14.1. A contratada entregará os produtos conforme Ordens de Fornecimento ou Solicitação, no prazo 
máximo de até 15 (quinze) dias uteis a contar da data de emissão da ordem de fornecimento, 
expedida através do Setor de Compras e licitações, para entrega no local determinado, a exemplo da 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 

14.3. Os produtos deverão ser entregues neste município, em sua embalagem original de fábrica e 
acondicionado adequadamente, em se tratando de produtos previamente embalados, de forma a 
permitir completa segurança durante o transporte, sendo obrigação da Secretaria Requisitante ou 
Setor de Compras e Licitações proceder à fiscalização e o acompanhamento do fornecimento, a qual 
atestará em termos definitivos, sua conclusão. 

14.4 Os produtos serão retirados parceladamente, de acordo com as necessidades da Contratante, 
até que seja atingida a quantidade total licitada, em atendimento às requisições escritas expedidas 
pela Secretaria interessada. 

15 DO PAGAMENTO:

15.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Seabra-BA / Fundo Municipal de Saúde de 
Seabra em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão 
de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 

15.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura a comprovação de sua 
regularidade fiscal e trabalhista, bem como documento em papel timbrado da empresa informando a 
Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento, se for o caso. Não será 
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

15.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  

15.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 
irregular execução contratual. 

15.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

15.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será 
acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a 
data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 
0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração. 
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16 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

16.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 

I entregar com pontualidade os materiais solicitados. 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente licitação. 
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

16.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

17 DAS PENALIDADES:

17.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

17.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: 

I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

17.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
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17.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

18 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

18.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do 
Art. 41 da Lei 8.666/93, e Lei 10.520/02, no endereço discriminado no subitem 10.4 deste edital, 
cabendo aa Pregoeira (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo Fone (75) 3331 – 1421/1422. 

18.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 
prazos legais. 

18.3 Acolhidas à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. 

19.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique 
comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da 
futura contratação. 

19.3. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos 
do item 19.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Seabra / Fundo Municipal de Saúde Seabra exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

19.6. O Prefeito Municipal de Seabra, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos da Lei 10.520/02 e do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

19.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, 
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a 
formulação das propostas. 

19.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
exclusivamente o Foro da Comarca de Seabra-BA. 
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19.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

19.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

19.11. Os elementos constitutivos deste Edital são compostos dos seguintes anexos: 

19.11.1. ANEXO I Termo de referência; 
19.11.2. ANEXO II Modelo de Proposta - Planilha Orçamentária; 
19.11.3. ANEXO III Modelo de Declaração de não Empregar Menor; 
19.11.4. ANEXO IV Modelo Carta de Credenciamento; 
19.11.5. ANEXO V Modelo de Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação;
19.11.6. ANEXO VI Modelo de Declaração de Idoneidade; 
19.11.7. ANEXO VII Minuta Ata da Sessão; 
19.11.8. ANEXO VIII Minuta da Ata de Registro de Preços. 

19.12. Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser 
solicitados à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, pelo FAX ou telefone (75) 3331-1421/1422, até o segundo dia útil anterior a data de 
apresentação das propostas. 

Seabra-BA, 09 de maio de 2018. 
Republicado em 17 de maio de 2018. 

ANDREIA FERREIA DE FARIAS
Pregoeira
Portaria 04/2018 
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PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 14/2018 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

REF: 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 384/2018 
SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

1. DO OBJETO 

O Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material 
permanente odontológico e hospitalar para adequar e equipar as unidades de saúde, 
conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, 
com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste 
instrumento convocatório, seus Anexos e Propostas do Ministério da Saúde – Governo 
Federal  e emendas parlamentar nº(s) 11235.051000/1150-01;11235.051000/1150-02; 
11235.051000/1150-08; 11235.051000/1150-14; 11235.051000/1150-21;
11235.051000/1150-22; 11235.051000/1160-01; 11235.051000/1160-02; 
11235.051000/1160-03; 11235.051000/1160-04; 11235.051000/1160-08; 
11235.051000/1170-01; 11235.051000/1170-09; 11235.051000/1170-10; 
11235.051000/1170-11; 11235.051000/1170-13, de interesse do Fundo Municipal de Saúde 
Seabra/Ba. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Governo Federal, realizou uma 
pesquisa de avaliação dos serviços, com base em vetores de desenvolvimento institucional, 
com membros e constatou a necessidade de oferecer um melhor serviço de saúde, visando à 
prevenção e o tratamento de doenças e agravos, de forma a garantir qualidade de vida 
plena, com melhores equipamentos e material. Diante disso serão beneficiados as Unidades 
de Atenção Básica e de Pronto atendimento em Saúde, de acordo com proposta do Fundo 
Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal. O presente Termo de 
Referência define as condições para a aquisição de equipamentos e material permanente 
odontológico e hospitalares para melhor o funcionamento das unidades de saúde deste 
Município.

3. DOS PRODUTOS 

3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS

3.1.1. Os Equipamentos e material permanente a serem adquiridos possuem a seguinte 
especificação e quantitativo total: 
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ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO QTD

1 Amalgamador tipo 
digital 

Amalgamador tipo digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, 
modelo batedor de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo 
preparo de 0 a 30 seg. tipo movimento frequência movimento 
mínima 4000/elíptcia, tamanho universal. Constar marca, modelo, 
número e datas de vencimento dos registros ou isenções. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

8

2
Aparelho de Raio X – 
Odontológico 

aparelho de raio x - odontológico, tipo coluna móvel; com rodízios e 
braços articulados e balanceados; rodízios com travas em pelo 
menos duas rodas diagonais; painel com display digital, que permita 
a seleção do tempo de exposição; garantindo radiografias uniformes 
com boa qualidade; tensão no tubo de 70 kvp; corrente no tubo entre 
7ma e 9ma; área focal de 60 mm, ponto focal de 0,8 x 0,8; ampola 
com gerador imerso em óleo; cabeçote com câmera de expansão; 
dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote; 
chave liga/desliga; timer digital; bip sonoro conjugado a emissão de 
raio x; tempo de exposição que atenda à faixa entre 0,2 a 2,5 seg; 
disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento 
mínimo de 5 metros; cone limitador do campo de radiação; cabeçote 
com blindagem em chumbo; sistema de segurança que impeça o 
disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação 220v - 60hz; 
manual de uso em português. garantia mínima de 12 meses a contar 
da data de instalação. O equipamento/material ofertado deverá ter 
registro no Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou 
comprovado a sua isenção e certificado de conformidade com as 
normas nbr ice/inmetro ou equivalente do país de origem do 
equipamento desde que reconhecida pelo inmetro (ice, ce, etc.). 

8

3 Aparelho Ultrassom 
odontológico 

Aparelho Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato, possui 
um instrumento de ultrassom e um instrumento de jato de 
bicarbonato; frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 hz; com 
insertos para periodontia (pontas); 220 volts. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

10 

4 Armário vitrine Armário vitrine 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras em 
vidro, pintura epóxi, dimensões 165 cm x 65 cm x 40 cm 18 

5 Articulador odontológico Articulador odontológico guia condílica curvo, distância intercondilar 
ajustável, guia condílica e ângulo de bennet ajustável. 3

6 Aspirador de secreção 

Aspirador de secreção elétrico móvel com válvula de segurança, 
frasco termoplástico/vidro, capacidade de 6 a 10 litros, suporte com 
rodízio. O equipamento/material ofertado deverá ter registro no 
Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua 
isenção.

1

7 Autoclave Horizontal de 
solo 

Autoclave Horizontal de solo (pequeno porte) carro para rack, 
chaparia externa em aço inoxidável, osmose reversa, impressora, 
capacidade de 90 a 105 litros, porta deslizante, painel de comando 
microprocessador, câmara interna inóx aisi 304 ou superior, 
alimentação de vapor gerador próprio. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

8 Autoclave Horizontal 

Autoclave Horizontal para esterilização de materiais com capacidade 
mínima de 21 litros, 220v, com câmaras internas e externas 
fabricadas em aço inoxidavel, com formato retangular, sistema de 
fechamento por meio de volante central tipo escotilha, controle 
eletrônico, gabinete externo em aço inoxidável escovado, 
acompanhada de mangueira para saída de vapor, copo graduado, e 

22 
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2 bandejas confeccionadas em alumínio totalmente perfuradas para 
permitir uma boa circulação do calor. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

9 Avental de chumbo 

Avental de chumbo: adulto, com protetor de tireoide, revestido em 
tecido bagun lavável, acabamento em viés e fechamento em 
velkron, tamanho 0,60 x 0,76m, proteção equivalente de 0,25 a 0,50 
mm de pb, uso odontológico.  

10 

10 Balança Antropométrica 
adulto 

Digital de pesagem de até 200 kg, display de no mínimo 6 dígitos, 
antropômetro com escala de 1,00 á 2,00 metros com divisão de 0,5 
cm, estrutura em chapa de aço carbono, plataforma de no mínimo 
40x40 cm, tensão 220 V, cor branco.  

7

11 Balança Antropométrica 
infantil

Balança antropométrica infantil modo operacional sistema digital 
display de no mínimo 5 dígitos, pés reguláveis em borracha, concha 
anatômica em polipropileno mínimo 540 x 290 mm; capa almofadada 
anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de 
temas infantis; fonte automática "full range" (220v); capacidade de 
pesagem 25 kg com divisão de 5 g; garantia de fábrica: 01 ano 
contra defeitos de fabricação.  

7

12 Banqueta giratória 

Banqueta giratória gás: sistema de elevação com movimentos a gás. 
base com 5 rodízios, estofamento em material rígido e resistente, 
densidade adequada e anti-deformante. assento com elevação 
central e rebaixamento das bordas anteriores. acabamento liso, 
altura regulável. ou similar. incluindo montagem. na cor azul claro 
(obs: o tom da cor deverá ser aprovada pela gestão) 

14 

13 Biombo Biombo plumbifero tipo curvo, estrutura em aço ou alumínio, 
espessura de 02mm. 2

14 Biombo�triplo

Biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura 
eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em 
material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, com faces 
com movimentos 360º, com tecido em algodão cru, com dimensões 
mínimas de 1,80 m de altura x 1,75 m de largura. 

14 

15 
Bisturi elétrico (até 
165W)(Mínimo de 
100W) 

Equipamento totalmente transistorizado desenvolvido para ser 
utilizado em diversos tipos de cirurgias; Possui circuito de corte puro, 
blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 5 tipos de correntes 
para uso em eletro cirurgia, e saída bipolar totalmente isolada; 
Controle de Potência: suave e linear, o que permite sua aplicação 
desde micro Sinalização Audiovisual: ao utilizar o equipamento; 
Circuito Bipolar: de alta eficiência, podendo ser utilizadas 4 formas 
de onda e potência de saída, adequadas especificamente a cada 
procedimento cirúrgico; Check-up: completo antes de sua utilização 
em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação 
de potência; Assessórios que acompanham o Aparelho: 1 Caneta 
padrão não autolavável (Baixa Cirurgia); 1 Pedal de acionamento 
com pino guitarra mono; 1 Placa neutra permanente em inox 
(150x100x0, 5 mm); 1 Cabo de ligação da placa neutra (Baixa 
Cirurgia); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (63 mm); 1 Eletrodo tipo 
bola (Ø = 2,1 mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø = 4,2 mm); 1 Eletrodo tipo 
alça pequena ( Ø = 4,5 mm); 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm); 1 
Eletrodo tipo agulha depilação (66 mm); 1 Manual do usuário; 1 
Certificado de garantia; Especificações Técnicas Dimensões 
(AxLxP): 13,2x27,0x20,5 cm; Peso: 5,4 Kg.; Voltagem: 110/220 
Volts; Frequência: 50/60 Hz. O equipamento/material ofertado 
deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou 
comprovação de sua isenção.

2
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16 Bomba de vácuo 
Bomba de vácuo com potência /vácuo 0,5 hp/450mmhg. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

17 Cadeira de rodas adulto 

Confeccionada em aço tubular metálica com duplo X tubular central, 
pintura eletrostática, dobrável em X, braços bilaterais escamoteáveis 
com protetor lateral de roupa incorporado, apoio de pês com altura 
ajustável, dobrável, removíveis a 90 graus, com sistema de 
travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou faixa para 
panturrilha. Rodas traseiras grandes ( 24 polegadas ) com pneus 
infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de 3/4 
polegada de diâmetro com acabamento em pintura eletrostática, 
cubo de alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível 
tipo " Quick release" com diâmetro entre 12 a 15 mm. Rodas 
dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de ate 6 
polegadas, pneus compactos, ambas providas de rolamento 
blindado nos seus eixos, montadas em garfo de alumínio ou nylon, 
fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos 
de rolamento. Freio de alumínio bilaterais ajustáveis, que permitam a 
regulagem, com acionamento das travas para tras. Placa de fixacao 
das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura, 
mudança de angulo do assento e interiorização ou posteriorizacao 
da mesma em até 06 posições distintas. Assento e encosto em 
tecido de nylon impermeável de alta resistência ou courvin, 
acompanhando uma almofada ortopédica, com 03 (três ) 
centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o 
mesmo tecido com velcro para fixação, manoplas emborrachadas e 
pedais posteriores para condução por terceiros.  

6

18 Cadeira de rodas 
pediátrica 

Com estrutura em aço carbono, ou alumínio dobrável em duplo X, 
encosto e assento almofadado de 5 cm, bolso para prontuário, apoio 
de braço encostavel, apoio dos pés com regulagem de altura, apoio 
de cabeça removível, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 
rodas, pneus traseiros mínimo 20 polegadas, pneus dianteiro 
mínimo 6 polegadas, protetor de roupa, trava de segurança parte 
traseira: dimensões mínimas Largura 35 cm, profundidade do 
assento 40 cm, altura do encosto, 40 cm, altura do assento ao chão 
45 cm, comprimento 80 cm, largura total aberto 56 cm, largura total 
da fachada 33 cm, altura do assento ao braço 20 cm, altura total 
aberta 85 cm, altura do chão ao braço, 650cm, altura do assento ao 
braço 20 cm, capacidade de carga até  60 quilos,  suporte para soro, 
cor preta.  

2

19 Cadeira odontológica 
completa 

Cadeira odontológica completa - consultório odontológico: cadeira 
para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, 
com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de 
corrente contínua, acionamento através de pedal de comando 
multifuncional do refletor, a movimentação do encosto e assento, 
estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com 
material resistente, encosto de cabeça anatômico, removível, com 
regulagem de altura, apoio do braço fixo, estofamento com apoio 
lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano 
injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem 
costura, equipo para uso odontológico, para o acionamento e 
controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampo de 
inox removível e autoclavável, corpo construído em poliestireno, 
seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas, 
mangueiras lisas, pedal progressivo de acionamento das pontas, 
caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto, 

8
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composto de: seringa tríplice, bico giratório, removível e 
autoclavável; terminal para micro motor; terminal para alta rotação. 
equipo acoplado à cadeira, com movimentos horizontais, braço 
articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo 
de travamento pneumático, refletor para uso odontológico com 
ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25,000 lux localizado no 
pedal da cadeira odontológica, acionamento através do pedal de 
comando da cadeira odontológica, espelho multifacetado com 
tratamento, gerando inúmeras fontes de luz, protetor do espelho em 
material resistente, braço em aço com movimentação vertical e 
horizontal, unidade de água para uso odontológico, para trabalhos 
auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e 
ativação da cuspideira e sugadores; registro para acionamento e 
regulagem da água na bacia, cuba da cuspideira redonda, 
removível, estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com 
tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, 
estrutura revestida em poliestireno de alto impacto, mangueiras 
arredondadas, sistema de regulagem da vazão de água que permite 
um ajuste fino do fluxo de água da bacia, seleção automática da 
ponta, através de válvula pneumática, condutores de água que 
banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e 
autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos, suctor com 
acionamento automático, 220v, na cor azul claro (obs: o tom da cor 
deverá ser aprovada pela gestão). O equipamento/material ofertado 
deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou 
comprovação de sua isenção.

20 Cadeira para coleta de 
sangue 

Assento plástico, tipo concha, estrutura tubular em aço, apoio de 
braço estofado com regulagem de altura, braçadeira regulável pés 
protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura 
eletrostática. 

2

21 Caixa para Desinfecção Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade mínimo 
de 24. 3

22 Cama hospitalar 

Cama hospitalar tipo fawler elétrica, estrutura em tubo de aço com 
tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em 
epóxi pó . movimentos: cabeceira, fawler, trendelemburg, reverso do 
trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura, grades 
laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em 
polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço 
com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura 
epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e 
rápido, executada por leve toque e pressão, motores e caixas de 
comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, 
acionados através de controle remoto a fio, cabeceira e peseira 
removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível, leito em 
estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para 
respiro, para-choque de proteção em pvc, envolvendo toda a 
extensão da cabeceira e peseira, base revestida com tampa de 
proteção resistente a impactos, rodízios de 4 polegadas de diâmetro, 
totalmente em material plástico com freios em diagonal, capacidade 
de carga de 180kg, acompanha colchão compatível, mínimo 
densidade 28, alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante. O equipamento/material ofertado deverá ter registro no 
Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua 
isenção.

4
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23 Câmara escura para 
revelação 

Câmara escura para revelação de radiografia 
odontologica.confeccionada em poliestireno rígido e resistente aos 
diversos produtos químicos e de fácil limpeza; caixa com angulagem 
para entrada das mãos, tornando mais fácil o acesso para o 
operador; caixa com abertura na parte superior da base, facilitando a 
limpeza bem como a manutenção dos líquidos; presença de 
alojamento para os recipientes que contêm líquidos na base da 
câmara escura, evitando que os mesmos fiquem soltos; presença de 
acessórios que possibilitem a fixação do equipamento na superfície 
de trabalho, facilitando o manuseio; garantia mínima de 06 (meses) 
após a data de entrega. 

10 

24 
Câmara para 
conservação de 
imunobiológicos 

Câmara para conservação de imunobiológicos gabinete externo 
confeccionada em aço, gabinete interno polipropileno, temperatura 
entre +2°c e + 8°c porta vidro duplo, com capacidade mínima de 
120l vertical, sistema de emergência (bateria/no break) mínimo de 
24h, com contraporta e circulação de ar forçado. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

3

25 Carro de curativos 
Confeccionado em aço inox, pés com rodízio, suporte para balde e 
bacia, com dimensão: 0,75m x 0,45m x 0,80m. Acompanha um 
balde e uma bacia em alumínio.  

7

26 Carro Maca Avançado 
Carro maca avançado com leito com colchonete, estrutura /leito aço 
inóx, elevação hidráulica, com suporte para soro, capacidade 
mínima 180kg 

3

27 Carro maca simples 

Estrutura da base construída em tubos de 30 x 70 mm; - base do 
leito construído em tubos retangulares 50 x 20 mm; - leito articulável 
em chapa de aço, deve possuir movimentos Fowler e tredelenburg 
através de acionamento pneumático manual; - movimento de 
elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal (um de 
cada lado), que permite elevação de ate 200kg; - grades laterais de 
empilhar em tubo inoxidável com sistema de engate rápido; - 
carenagem em material termoplástico de alta resistência; - suporte 
cromado para cilindro de oxigênio; - régua tripla com fluxometro e 
umidificador; - suporte para soro e bomba de infusão em aço inox; - 
extensões de mangueira de no mínimo 3 metros para ser ligado na 
rede e suporte com válvula automática para ventilador, para-
choques em toda a volta em aço revestido em PVC para proteção 
das paredes, pintura em esmalte poliuretano após tratamento 
antiferrugem; - rodízios de 8" de diâmetro com freio de dupla ação 
em diagonal colchonete em espuma de alta densidade com 
revestimento em courvim. Dimensões: - Externas: 2,00 x 0,68 m; 
altura ajustável de 0,65 a 0,95m - Internas: 1,88 x 0,64 m.   

9

28 Carro para material de 
limpeza

Confeccionado 100% polipropileno, com 1 balde espremedor 30 
litros, com divisão para água limpa e suja, c/ kit mop liquido e pó, 
placa sinalizadora, pá e saco de vinil, na cor verde 

2

29 Carro para transporte 
de resíduos 

Carro para transporte de resíduos capacidade mín 200l com tampa 
confeccionado em polipropileno. 1

30 Carro para transporte 
materiais (diversos) 

CARRO para montagem de sala cirúrgica, tipo carro de transporte 
de bandeja, com tampo e duas prateleiras em aço inox, com gradil 
de proteção, armação tubular em aço inox, dimensões de 0,45 x 
0,75 x 0,85 cm. 

1

31 Central de Nebulização Compressor de 04 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp, suporte 
com rodízios. 4
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32 Cilindro de gás 
medicinais 

Confeccionado em alumínio com válvula, manômetro e Fluxômetro 
capacidade mínimo 20 lt suporte com rodízio. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

7

33 Colposcópio 

Com câmera de vídeo acoplada, aumento da imagem em pelo 
menos 14 vezes, objetiva com distancia focal efetiva de até 300mm, 
regulável, regulagem da distância interpupilar, pelo menos uma 
ocular ajustável, campo de visão com diâmetro de pelo menos 
18mm, fonte de luz fria com filtro verde e iluminação halogena com 
pelo menos 150 watts de potência ou outra fonte de iluminação de 
qualidade comprovadamente superior. - O equipamento deve 
possuir ajuste de cor e ajuste de brilho. - O equipamento deve 
possuir estativa de chao com rodízios adequados para locomoção 
segura do equipamento, capa de proteção da unidade optica, altura 
mínima 85cm, altura máxima 140cm; braço articulável possuindo 
pelo menos movimento vertical; Monitor de vídeo colorido LCD com 
no mínimo 17 polegadas, de alta definição e no mínimo 500 linhas 
de resolução horizontal com ajuste manual de cores. - O 
equipamento deve ter a possibilidade de se conectar com 
histeroscopio. - Câmera de vídeo CCD compatível com o 
colposcopio com resolução de pelo menos 470 linhas de resolução. 
O equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

4

34 Comadre 
Artigo confeccionado todo em aço inoxidável, sem “costuras”, do tipo 
pá, tamanho 30x40 cm, capacidade para 3500ml, de superfície lisa e 
de fácil limpeza. 

2

35 Compressor 
Odontológico 

compressor odontológico , compressor de ar para uso odontológico 
que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu 
funcionamento; potência do motor de 2,0 hp/cv, com um cilindro e 
volume de ar deslocado de 8 pés cúbicos/min pressão máxima de 
120 litros de pol 2, reservatório horizontal com capacidade de 30 a 
50 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura 
eletrostática, dreno no reservatório, ventoinha ligada ao eixo motor, 
válvula de segurança acionada quando a pressão atinge 120 psi e 
pressostato não desliga, registro de ar comprimido fecha o ar que 
alimenta os equipamentos, bivolt ou 220 v. possui protetor acústico e 
térmico. O equipamento/material ofertado deverá ter registro no 
Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua 
isenção.

10 

36 Crio cautério Com gás tipo nitrogênio, suporte com rodízios, com no mínimo 05 
ponteiras 1

37 DEA - Desfibrilador 
externo automático 

Externo Automático (D.E.A.), com 1 eletrodo, equipamento portátil, 
leve, microprocessador, tamanho reduzido, adaptável a qualquer 
paciente tanto adulto como infantil, projetado para uso de 
emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás 
adesivas, sistema automático de avaliação de ECG na tela (display) 
de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real 
por voz e texto exibido no display, além de bateria com número 
mínimo de 50 choques em tempo decorrido. Visualização do status 
da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. O 
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

2

38 Destilador de água Destilador de agua com capacidade mínima de 2litros/hora 1

39 Detector fetal 
Digital Portátil, Faixa de medida do BCF mínimo de 40 a 230 batidas 
por minuto, ausculta de batimento cardíacos fetal a partir da 10ª 
semana, saída para fone de ouvido, acompanha fone de ouvido 

10 
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freqüência mínima de 2,00 à 2.25 MHz, estojo de coura sintético, 
alimentação com 2 baterias de 9 v, ciclagem de mínima de 6.000 a 
60.000. LED indicador de bateria, dimensão mínimas de 85x45x190 
mm. O equipamento/material ofertado deverá ter registro no 
Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua 
isenção.

40 Dispensador�de�papel�
toalha

Dispensador�de�papel�toalha�interfolhado,�constituído�em�plástico�
com�alta�resistência,�na�cor�branco.� 42 

41 Dispensador�de�
sabonete�líquido

Dispensador�de�sabonete�líquido�com�capacidade�mínima�de�800ml�
na�cor�branca� 42 

42 Eletrocardiografo Eletrocardiografo�com�3�canais,�bateria�interna,�memória�e�laudo�
interpretativo� 1

43 Equipo�cart.�
Odontológico

Equipo�cart.�odontológico,�terminais�mínimo�de�04,�possuindo�
seringa�tríplice.�220v� 2

44 Escada com 2 degraus  
Confeccionado em aço inox, armação tubular de 7/8 polegada, 
degraus em madeira revestido em borracha, ponteira plástica e 
dimensão mínima de 40x39x41 cm.  

21 

45 Esfigmomamômetro 
adulto 

Resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e 
precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito. Braçadeira 
com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado 
em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e 
absorção de impactos e choques. Deverá atendes as normas AAMI / 
ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) 
com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de 
fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra 
defeitos de calibração após a data de compra. As informações 
devem ser comprovadas através do catálogo original do produto 
registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. 
Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com 
manguito ADULTO, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e 
manual de instruções em português. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

14 

46 Esfigmomamômetro 
infantil

Resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e 
precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito. Braçadeira 
com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado 
em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e 
absorção de impactos e choques. Deverá atendes as normas AAMI / 
ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) 
com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de 
fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra 
defeitos de calibração após a data de compra. As informações 
devem ser comprovadas através do catálogo original do produto 
registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. 
Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com 
manguito INFANTIL, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e 
manual de instruções em português. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

8

47 Esfigromamômetro 
Obeso 

Resistente à quedas e livre de látex. Visor com uma leitura fácil e 
precisa. Pêra grande para rápida insuflação do manguito. Braçadeira 
com fechamento em velcro resistente e lavável. Manômetro moldado 
em ABS ou liga termoplástica proporcionando durabilidade e 
absorção de impactos e choques. Deverá atendes as normas AAMI / 
ANSI SP10 ou GAMMA. Possuir laudo técnico do IPEM (INMETRO) 

5
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com certificação de aferição individual. Garantia contra defeitos de 
fabricação e materiais por período de 2 anos e 5 anos contra 
defeitos de calibração após a data de compra. As informações 
devem ser comprovadas através do catálogo original do produto 
registrado na ANVISA, o qual deverá acompanhar a proposta. 
Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 braçadeira com 
manguito OBESO, 01 bolsa com zíper para acondicionamento e 
manual de instruções em português. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

48 Estetoscópio adulto 
Para Adulto, braçadeira 145x530 mm em nylon com fecho de velcro, 
auscultador em aço inoxidável duplo, manômetro, pêra e válvula de 
deflação. 

7

49 Estetoscópio Infantil 

Em aço inoxidável tipo duplo, Auscultador Multi-Frequência, 
Auscultador em resina moldada, Diafragma e anel não-frio, Hastes 
em inox, Produto isento de látex, medidas mínimas Diâmetro do 
Diafragma: 2,6cm; Tamanho do tubo: 78cm,  

15 

50 Foco refletor 
Ambulatorial 

Com espelho, iluminação de LED, lâmpada de 50 w, haste flexível 
cromada, base com 5 rodízios, cabo de energia de no mínimo 3 
metros, tomada tri polar com aterramento, tensão 110/220 V.  

21 

51 Fotopolimerizador 

Fotopolimerizador do tipo led, operando em comprimento de onda 
em 470 nm, com vida útil estimada em 36 milhões de ciclos de 10 
segundos sem perda de eficiência, com controle de operações na 
própria caneta, com tempo de operação programável de 10, 20, 
40,220 volts 

10 

52 Jato de Bicarbonato 

Jato de bicarbonato, com base metálica para estabilidade, 
desumidificador, filtro de ar com drenagem automática e caneta. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

53 Lanterna Clínica 
Utensílio confeccionado em alumínio metálico de LED, com 
iluminação de no mínimo 2,2 V, alimentação através de 2 pilhas 
AAA, 

9

54 Laringoscópio adulto 

De fibra ótica, adulto e pediátrico contendo:  5 laminas curvas e 
retas - cabo porta pilhas de metal recartilhado com tampa de rosca e 
mola, todo em aço inoxidável, para pilhas medias - jogo de laminas 
curvas com parte ativa de aproximadamente laminas curvas e retas 
n. 1,2,3 e 4 de cada uma, autolavável, com extremidade distal de 
formato redondo, acabamento fosco para impedir reflexão da luz - 
encaixe para lamina padrão internacional - acompanham: conjunto 
de pilhas, e lâmpada sobressalente, acondicionado em bolsa de 
courvin. O equipamento/material ofertado deverá ter registro no 
Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua 
isenção.

2

55 Laringoscópio infantil 

Em aço inox com 3 laminas pilha AA (ABC), com laminas curvas, 
cabo médio, montagem com encaixe padronizado, contatos elétricos 
que possibilite uma visão da laringe. O equipamento/material 
ofertado deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na 
ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

56 Mesa auxiliar Mesa auxiliar dimensões mínimas 40x40x80 confecção em ferro 
pintado na cor branca com rodízio 14 

57 Mesa de mayo 

Estrutura confeccionada em armação tubular em aço inoxidável, 
AISI 304, altura regulável por rosetas com 3 pés, 3 rodízios 
giratórios de 2", acompanha bandeja em aço inoxidável com 
medidas de 49 x 33 x 1,5cm, altura máxima de 1,25m e mínima de 
0,87m.

5

58 Mesa Ginecológica Exame ginecológico, com leito em aço inoxidável AISI 304, estrutura 10 
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tubular, com assento móvel, leito estofado e revestido em courvin, 
dividido em duas seções; movimento angular (dorso, assento e 
perneira);estrutura tubular em aço inoxidável com no mínimo 01 
polegada de diâmetro ou seção equivalente; pês protegidos com 
ponteiras de borracha, equipada com porta coxas em alumínio e 
perneiras revestidas em poliuretano injetado; com balde e gaveta em 
aço inoxidável; par de estribos de altura regulável, com estrutura em 
aço inoxidável; capacidade mínima para suportar peso de no mínimo 
200Kg e com dimensões de 1,80m (comprimento) x 0,60m (largura) 
x 0,80m (altura), podendo variar em +/- 5%, colchonete em 
poliuretano injetado dividido em 2 partes de acordo com as partes da 
mesa; com sistema de encaixe para fixação do leito  

59 Mesa de exames 

Posição do leito fixo. Confeccionado em aço/ferro pintado. Mesa de 
exame clínico, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro 
pintado, com suporte para papel dimensões mínimas: 1,80 comp. x 
0,70 larg. x 0,80 alt. Com selo de aprovação do INMETRO e com 
registro na ANVISA.  Garantia mínima de 12 meses. 

14 

60 Microscópio 
Laboratorial Básico 

Microscópio Laboratorial Básico, tipo binocular, ocular 10x e16x, 
objetivas 05, possui condensador koehler, com iluminação Led. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

61 Mocho Odontológicos 

Mocho Odontológicos com apoio para os pés sistema de elevação 
com movimentos a gás, encosto anatômico com ajuste de 
aproximação e apoio lombar, base com 5 rodízios, estofamento em 
material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante, 
assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, 
acabamento liso, altura regulável, na cor azul claro (obs: o tom da 
cor deverá ser aprovado pela gestão). 

9

62 Nebulizador portátil 

Portátil ultrassônico, com 1 saída simultânea, sem tubo, timer de 
nebulização, Sistema de câmara fechada de água, sistema de ajuste 
de fluxo de névoa, sistema ADR, timer desligamento automático, 
compacto peso mínimo 260g mascaras macias de silicone, bi volt 
110/220 

7

63 Negatoscópio de 01 
Corpo 

Negatoscópio de 01 corpo, modelo simples, construído com chapa 
de aço. parte frontal em acrílico translúcido, iluminação através de 
uma lâmpada fluorescente circular de 32w com reator eletrônico, 
luminância aproximada de 1500 nits, acendimento através de 
interruptor, alimentação 220v. dimensões externas: 
380x100x485mm. dimensões internas: 360x410mm. ou similar. 

19 

64 Oftalmoscópio 

OFTALMOSCOPIO, direto, conjunto para diagnostico, constando de 
no mínimo as seguintes características: disco de abertura com no 
mínimo seis posições e 20 lentes de focalização com uma faixa de -
25 a +40 dioptrias, no mínimo; filtros para redução de reflexos da 
córnea, controle manual de iluminação; Possuir iluminação halogena 
e dispositivo protetor contra infiltração de poeira e mostrador 
iluminado. Alimentação por bateria interna recarregável ou pilhas. 
Acessórios básicos: Carregador de baterias (se for o caso do 
equipamento ofertado); Acompanha todo o conjunto um estojo tipo 
maleta para transporte e 04 (quatro) lâmpadas extras. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

12 

65 Otoscópio 

OTOSCOPIO, com cabo em aço inoxidável, para pilhas medias 
recarregáveis, cabeçote para espéculos com lâmpada, regulador de 
alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor 
articulado ao cabeçote e móvel, 5 espéculos antirreflexo com 
encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, 

7
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acompanha lâmpada e visor sobressalente, e espéculos 
descartáveis nas seguintes quantidades e medidas : 5 espéculos de 
2 mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro 
externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3, espéculos de 
5 mm de diâmetro externo, bolsa para acondicionamento, 
Acompanha base carregador de baterias 

66 Oxímetro de pulso Portátil de mão curva plestimográfica sensor de Spo2 - 1 7 

67 Poltrona Hospitalar 

Reclinável, movimento simultâneo encosto, braços, pés, 
acionamento três estágios, alavanca cremalheira, até posição leito; 
amortecedor gás; revestimento, courvim reforçado, espessura 
mínima 1,2 mm, cor preta; estofamento total, espuma injetada, alta 
densidade; braços revestidos courvim reforçado, espessura mínima 
1,2 mm alta densidade, estofamento total espuma injetada, alta 
densidade; estrutura aço carbono, seção quadrada 
aproximadamente 28 mm x 28 mm, base estrutura aço carbono, 
seção circular diâmetro aproximado 30 mm, espessura aproximada 
1,55 mm, pintura eletrostática, cor preta; dimensões aproximadas: 
posição normal 1.100 mm comprimento x 760 mm largura x 500 mm 
altura, posição reclinada: 1.600 mm comprimento, x 760 mm largura 
x 500 mm altura,  capacidade de 121 até 180kg 

1

68 Reanimador Pulmonar 
manual adulto (ambu) 

Possui reservatório e material de confecção em silicone. 
Reanimador Pulmonar Manual: Adulto, em silicone, totalmente 
desmontável e esterilizável, com capacidade de 1600 ml, com 
válvula unidirecional, com diafragmas em silicone, reservatório 
externo de oxigênio tipo bolsa em silicone, mascara adulto em 
silicone com bojo transparente e com coxim em silicone. Com selo 
de aprovação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

1

69 Reanimador Pulmonar 
manual infantil (ambu) 

Possui reservatório e material de confecção em silicone. 
Reanimador Pulmonar Manual: Infantil, em silicone, totalmente 
desmontável e esterilizável, com válvula unidirecional, com 
diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo bolsa 
em silicone, mascara pediátrica em silicone com bojo transparente e 
com coxim em silicone. Com selo de aprovação do INMETRO. 
Garantia mínima de 12 meses. O equipamento/material ofertado 
deverá ter registro no Ministério da Saúde (Registro na ANVISA*) ou 
comprovação de sua isenção.2

2

70 Régua antropométrica 
Régua antropométrica pediátric7a; madeira marfim; escala de 100 
cm graduação em milímetros nu21meradas a cada centímetro; 
possui marcador removível. 

7

71 Seladora 

SELADORA, de grau cirúrgico, com selagem de embalagens de no 
mínimo 300 mm de largura, controle eletrônico do tempo de selagem 
com alarme sonoro, controle eletrônico da temperatura, ajustável até 
300ºC. Potência de no mínimo 280 W, comando de aquecimento e 
acionamento do motor independente, acionamento eletromecânico, 
sistemas independentes de solda e encolhimento, pés com rodizio, 
apresentar esterilização garantida para grau cirúrgico. O
equipamento/material ofertado deverá ter registro no Ministério da 
Saúde (Registro na ANVISA*) ou comprovação de sua isenção.

21 

72 Suporte de soro 

Em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 polegada altura regulável 
mínima de 1,40 m e máxima de 2,0 m, com quatro ganchos, base de 
apoio em aço inox tubular e 04 rodízios giratórios e esféricos de 02 
polegadas, resistente a alta carga de peso. 

14 
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4. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 
� Imediatamente após a formalização do processo, fornecer os produtos dentro dos 

padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, 
devidamente assinada pelo Setor competente. 

� Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 

� Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 
e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário. 

� Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, de acordo com as 
especificações constantes da proposta e da Licitação e seus anexos. 

� Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 

� Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

4.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
� Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
� Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato. 
� Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
� Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
� Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido 

documento e entregar a via própria ao fornecedor. 

5. DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

5.1 A forma de adjudicação dos materiais em questão deve ser a de menor preço por 
item, contudo, registrando individualmente os valores unitários e marcas ofertadas pelo 
licitante na Ata de Registro de Preços. 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

6.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar 
da assinatura do mesmo, vedada a sua prorrogação, com validade e eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Seabra – BA., na 
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página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, ou em outro veículo de comunicação oficial da 
Prefeitura, em caso de haver alterações 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, após expedição da ordem 
de fornecimento, apresentado em comum acordo com a fiscalização e a empresa 
vencedora, que serão efetuados através de crédito em conta bancária, com base na 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida a cada fim de mês, devidamente atestadas 
pela Secretaria de Finanças, Setor de Compras e Licitações, que deverá vir 
acompanhada dos documentos a seguir listados, caso os fornecidos anteriormente 
estejam vencidos, a saber: a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais; c) Certidão de débitos relativos a Tributos Estaduais, d) 
certidão negativa de débito Municipais; e e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8. SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO 

8.1 Setor de compras e Licitações. 

10. SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1 A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretária 
Municipal de Saúde, atuando como fiscal titular o responsável pela Setor de Compras. 
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(papel timbrado da empresa) 

ANEXO II 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 
Proposta de preços

PROPOSTA DE PREÇO TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Pregão Presencial 14/2018

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: INSC. ESTADUAL: 
ENDEREÇO: FONE-FAX e-mail 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD
R$

UNIT.
R$

TOTAL

1     

2       

3       
4       

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R$ ______ ( __________ ) 

Validade da proposta: _________________ 

Assinatura e Carimbo do CNPJ da Firma 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

________________________________________________________________________

inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_________________________
______________ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do 
CPF n° ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

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

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Designação de Representante 

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)............................, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
nº.............................., a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Seabra, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ........................................., praticar os atos necessários a elaboração de propostas, 
juntada de documentos, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, assinar documentos 
em nome da empresa e praticar todos os demais atos inerentes estritamente do certame. 

____________________, ______de ______________de 2018 
Local e data 

________________________________
Carimbo e assinatura 

Obs. Este documento deverá ser entregue A Pregoeira fora dos envelopes, durante a fase de 
credenciamento.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

__________________________________________________________________________

inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)_________________________
______________ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do 
CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para 
cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 
publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 3.1  do mesmo edital, e para fins do 
Pregão Presencial em epígrafe da Prefeitura Municipal de Seabra-BA, DECLARA expressamente 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue A Pregoeira, após a abertura da sessão, entes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta 
licitação.  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Ao Município de Seabra 

Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, declaram, para fins de participação na licitação retro mencionada que: 

a.) Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta 
ou indireta;
b.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
c.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;  
d.) Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em 
comissão ou efetivo;  

Por ser a expressão da verdade, eu __________________________ representante
legal desta empresa, firmo a presente. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 
MINUTA DA ATA DA SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 14/2018 

Processo Anual: ___/2018       

Pregão Presencial: Nº 14/2018   

Data Abertura: __ /05/2018   

Horário abertura: 09:00hs   

Validade da Ata: 12 (doze) meses   

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material 
permanente odontológico e hospitalar para adequar e equipar as unidades de saúde, 
conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo 
Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos 
deste instrumento convocatório e seus Anexos

PREÂMBULO 

Aos ___ dias do mês de ______ do ano de dois mil e dezoito (___/05/2018), às 09:00 horas, reuniu-
se na Prefeitura Municipal de Seabra, no Setor de Licitações, a Pregoeira ANDREIA FERREIRA DE 
FARIAS equipe de apoio designados pela Portaria 04/2018, e demais presentes, para receber e 
julgar as propostas referente ao Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – SRP - nº 
14/2018, do tipo menor preço por item, publicado na Imprensa Oficial do Município 
(www.seabra.ba.io.org.br), no dia ___/___2018 e nos demais locais de costume, com realização 
prevista para o dia __/05/2018, a ser julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas 
posteriores alterações, Decreto Municipal Nº 087 de 08 de Janeiro de 2009, e Lei Complementar 
123/2006, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos e material permanente odontológico e hospitalar para adequar e equipar as 
unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – 
Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos termos 
deste instrumento convocatório e seus Anexos.  Antes do início da abertura da sessão, realizou-se 
o credenciamento dos representantes, nos termos do Edital. 

CREDENCIAMENTO 

EMPRESA REPRESENTANTE FORMA 
CREDENCIAL 

OBS: 

    
    
    
* NO: Empresa normal, não optante do Simples Nacional; 
** ME/EPP: Empresa optante e beneficiado pela Lei 123/2006  

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE CREDENCIAMENTO 

Registra-se <<<<<<<<>>>>>>>>> 
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PROPOSTA 

Foram apresentadas as seguintes propostas: 
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE PROPOSTAS 

Nenhuma ocorrência a ser registrada nesta fase ou <<<<<>>>>>>>>>>. 

ETAPA DE LANÇES 

Nesta fase foram apresentadas os seguintes lances verbais:
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<< 

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope (Documentos de Habilitação), das Licitantes:
........., verificou que a documentação de habilitação encontrava-se regular, conforme exigido no 
item 7.1 e seus subitens, portanto habilitada. Ou “verificou-se que a documentação de 
habilitação encontrava-se irregular, não atendendo as exigências do item XX do Edital, 
portanto declarada inabilitada.”

OCORRÊNCIA NA ETAPA DE HABILITAÇÃO 

Foi registrado <<<<<<<>>>>>>>>>>>>> 

ADJUDICAÇÃO 

Foram adjudicado o licitante/fornecedor: 
<<<<<<<<<<<<

DISPOSIÇÕES FINAIS 

01. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e material permanente 
odontológico e hospitalar para adequar e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do 
Fundo Municipal de Saúde - Ministério da Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada 
durante o período de 12 (doze) meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos. 

02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
I – A presente Ata fará parte integrante da Ata de Registro de Preços, a qual terá validade de 12 
(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. 
II – Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos objeto desta. 
III – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços 
será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa. 

03. DO PREÇO: 
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I – Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata serão parte integral da Ata de 
Registro de Preços fazendo com seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial N.º 14/2018.
II – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação 
pertinente, assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial n.º 014/2018, que 
integra o presente instrumento de compromisso. 
III – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão Presencial N.º 014/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as 
quais também a integram. 

ENCERRAMENTO 

Nesta fase, foram oportunizados aos licitantes, para o registro dos questionamentos e intenção de 
interposição de recursos, sendo manifestado ....<<<<<.......>>>>>.. ou “Não havendo 
manifestação dos presentes, foi informado pela pregoeira que a falta de manifestação nesta 
fase, abriria mão de qualquer recurso”. Foi esclarecido pela Pregoeira que independente de 
transcrição, fazem parte integrante da presente Ata o Edital e seus anexos e todas as normas e 
exigências contida no Termo de Referência. Deu-se por encerrada a sessão, lavrando a presente 
ata que depois de lida e aceita pelos participantes, será publicada para surtirem seus efeitos. 

_____________________________  _______________________________ 
ANDREIA FERREIRA DE FARIAS   JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeira       Equipe/Membro 

______________________________
ADILSON DA SILVA FERREIRA   
Equipe/Membro           

Licitantes: 
Xxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS / SRP - Nº 14/2018 

Ao(s) ________ dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SEABRA, inscrito no CNPJ sob n.° 11.235.051/0001-19, com sede na Praça Benjamin 
Constant nº 18, Centro -  Seabra – BA., neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, 
o Sr. Leandro Athayde de Souza, brasileiro,  inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
n° 016.267.325-66 e portador do RG. n° 09952652-24/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Ana 
Nery, 726 – Centro – Seabra – Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, 
observadas, ainda, as disposições do Edital do referido processo licitatório, do tipo menor preço por 
item, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, 
Decreto 7.892/2013, e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços das empresas 
vencedoras no referido processo licitatório, descritas nesta ata, de acordo com o item disputado e a 
classificação por elas alcançada, observadas as condições do Edital que integram este instrumento 
de registro, mediante as condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de equipamentos e material permanente odontológico e hospitalar para adequar 
e equipar as unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da 
Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) meses, nos 
termos do instrumento convocatório e seus Anexos, Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
Nº 14/2018, conforme detalhamentos constantes do Termo de Referência e, ainda, a 
documentação, a Proposta de Preços, os lances apresentados pelo licitante classificado em 
primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados na Ata da Sessão, 
para a formação de cadastro de reserva (§ 1º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013), a fim de 
atender aos quantitativos totais estimados para a contratação, observados os preços da proposta 
vencedora, visando contratações futuras. 

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Seabra a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do 
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a 
preferência, em igualdade de condições. 

CLAUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência das propostas e lances apresentados no certame licitatório e homologação, ficam 
registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, 
conforme Fornecedor Beneficiário do Registro de Preços, Anexo “VI – Ata da Sessão do Pregão 
Presencial SRP 14/2018” desta Ata. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 
assinatura, com eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
Prefeitura Municipal de Seabra – Ba., na página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, tendo início 
e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

O Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA., será o órgão gerenciador desta Ata de Registro de 
Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA BENEFICIÁRIA 

A fornecedora detentora dos preços registrados deverá cumprir o compromisso firmado por 
intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto nº 7.892/2013 e no Edital do 
Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos 
contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis, observando: 

Parágrafo Primeiro - A signatária da presente ata entregará os Equipamentos e material 
permanente no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de emissão da ordem de 
fornecimento, expedida através do Setor de Compras e licitações, para entrega no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde na Sede do Município ou locais indicados na ordem de 
fornecimento.

I – Os licitantes deverão informar endereço eletrônico (e-mail) através do qual receberá as 
ordens de fornecimento. 
II – A Prefeitura manterá contato através dos endereços eletrônicos 
compras_pms@outlook.com ou seabra.licitacao@hotmail.com, por meio dos quais 
encaminhará as solicitações de fornecimento, e em havendo alterações ou outros fatos será 
comunicado aos interessados. 

Parágrafo Segundo - Caso a entrega não seja efetivada no prazo e condições estabelecidas no 
item anterior, ou ainda havendo entrega de produtos fora das especificações e condições técnicas 
constante do Edital, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor 
classificado, cabendo ao licitante inadimplente às sanções previstas na legislação e neste edital. 

Parágrafo Terceiro – Os produtos deverão ser entregues neste município, em sua embalagem 
original de fábrica e acondicionado adequadamente, quando for o caso, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte, sendo obrigação da Secretaria requisitante, proceder à 
fiscalização e o acompanhamento do fornecimento, a qual atestará em termos definitivos, sua 
conclusão.

Parágrafo Quarta - A entrega deverá ser feita na sede do município, em horário comercial de 
segunda a sexta-feira, sendo responsabilidade do contratado todos os custos relativos ao 
fornecimento dos produtos, tais como tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, carga, descarga, e 
demais custos relacionados, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades até o seu 
efetivo recebimento. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA 
DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
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Parágrafo Primeiro - Nos termos do item 11 e seus subitens do Edital do Pregão Presencial SRP 
Nº 14/2018, será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os 
seguintes instrumentos: 

a) Este Edital com seus anexos, parte integrante; 
b) As Propostas de Preços; 
c) As Notas de Empenho; 
d) As ordens de Fornecimento; 
e) A Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 14/2018, e; 
f) A Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Segundo - Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da 
emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto 
adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis previstas neste edital. 

Parágrafo Terceiro - A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, 
e na legislação pertinente. 

I - Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou instrumento equivalente entre a 
empresa detentora dos preços registrados que tenha firmado esta Ata de Registro de 
Preços e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 

II - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente, por parte do 
fornecedor registrado, será de 3 (três) dias consecutivos a contar da notificação feita pelo 
órgão gerenciador ou participante, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o 
presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição. 

IV - O contrato ou instrumento equivalente decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pelo órgão gerenciador e 
pelos órgãos participantes. 

Parágrafo Primeiro - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, observado as 
disposições dos caput dos Art. 9º, Art. 22 e respectivos parágrafos do Decreto Federal 7.892/13. 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Parágrafo Primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 
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comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou 
decorrentes de redução dos preços praticados no mercado. 

I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata 
e iniciar outro processo licitatório. 

II - Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá os novos preços máximos a serem 
pagos pela Administração e convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

III - A fornecedora, se não aceitar reduzir seus preços aos preços praticados pelo mercado 
será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

IV – Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, concluído o processo, o 
Setor de Compras fará o devido Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço e informará a 
Fornecedora Beneficiária a nova ordem de registro. 

V - A ordem de classificação das fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

VI - Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e a 
fornecedora não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar a fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
b) convocar as demais fornecedoras, observada a ordem de classificação, para 
assegurar a oportunidade de fornecer o bem pelo preço originariamente fixado na 
ata.

Parágrafo Segundo - Quando as fornecedoras beneficiárias do registro de preços não aceitarem 
manter o preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
A Fornecedora Beneficiária terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

Parágrafo Primeiro - a pedido, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade. 

Parágrafo Segundo - por iniciativa do Setor de Compras, quando: 
a) a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, Decreto nº 
7.892/2013);
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b) a fornecedora perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
e) a fornecedora não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pelo Setor de Compras, sem justificativa aceitável; 
f) a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 
h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 ou no 
art. 7° da Lei n° 10.520/2002 (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013). 

Parágrafo Terceiro - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente:

a) por decurso do prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

Parágrafo Primeiro - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

Parágrafo Segundo - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (art. 5º, inciso X, do 
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a 
aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Parágrafo Primeiro  - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
b) Integram esta Ata, o Anexo “V – Ata da Sessão do Pregão Presencial SRP 14/2018” 
(FORNECEDORA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS) e, ainda, o Edital de 
Pregão e seus anexos e a proposta da empresa classificada para cada item. 

Parágrafo Segundo - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Terceiro - Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços será competente o Foro da 
Comarca de Seabra – BA. 

_____________________________  _______________________________ 
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ANDREIA FERREIRA DE FARIAS   JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeira       Equipe/Membro 

______________________________
ADILSON DA SILVA FERREIRA   
Equipe/Membro           

_____________________________  _____________________________ 
Leandro Athayde     Licitante(s) 
Prefeito Municipal de Seabra    XXXX 
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