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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 002/2018-PE 
 

SÍNTESE DO OBJETO  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 

HOSPITALARES NOS TERMOS DA PROPOSTA DE 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 

PERMANENTE Nº 13848.041000/1150-03 FIRMADA 

ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER A UNIDADE 

DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL 

DE PEQUENO PORTE DR. JOÃO CUPERTINO DA 

SILVA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 

TERMO REFERENCIAL QUE COMPÕE O EDITAL. 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO 

Nº 331/2018 DE 03/09/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA - CNPJ 13.798.905/0001-09 

 
 

AVISO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2018-PE -Objeto: Aquisição de 
equipamentos e móveis hospitalares nos termos da proposta de aquisição de 
equipamento/material permanente nº 13848.041000/1150-03 firmada entre o 
Município de Oliveira dos Brejinhos, por intermédio da Secretaria de Saúde e o 
Ministério da Saúde, para atender a Unidade de Atenção especializada em 
Saúde – Hospital de Pequeno Porte Dr. João Cupertino da Silva. Valor total 

estimado de R$233.666,56 (duzentos e trinta e três, seiscentos e sessenta e 
seis reais e cinquenta e seis centavos).  Tipo de julgamento: Menor Preço. Horário, 

Data Recebimento das Propostas: até 08:00h do dia 01/11/2018; Sessão: às 15:00h 
do dia 01/11/2018, no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível nos 
seguintes endereços eletrônicos: 
http://oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e 
http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3642-
2157, ou através do e-mail: setorcompraspmob@gmail.com. Oliveira dos Brejinhos-Ba, 
17/10/2018. JOEL PEIXOTO GOMES-Secretário Municipal de Administração. KARINA 
BRUNORO-Pregoeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2018-PE 

 

PREÂMBULO 

Processo de licitação - modalidade Pregão Eletrônico nº: 002/2018-PE 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Recursos orçamentários e financeiros: 

Órgão/Unidade/Código/Especificação 
 
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1070 – Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde (23/02) 
1073 – Aquis. De Equipamentos e veículos Hospitalar e Ambulatorial (23/02) 
4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente  
 

Objeto: Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares nos termos da 
proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 
13848.041000/1150-03 firmada entre o Município de Oliveira dos Brejinhos, por 
intermédio da Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, para atender a 
Unidade de Atenção especializada em Saúde – Hospital de Pequeno Porte Dr. 
João Cupertino da Silva. 
 
Valor Orçado: R$233.666,56 (duzentos e trinta e três, seiscentos e sessenta e 

seis reais e cinquenta e seis centavos). 

Tipo de Licitação: Menor preço.  

Recebimento das propostas: até às 08:00 horas do dia 01/11/2018. 

Abertura das propostas: após 08:00 horas do dia 01/11/2018. 

Início da sessão de disputa de preços: às 15:00 horas do dia 01/11/2018. 

Tempo de disputa: 30 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar 

de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo 

sistema.  

Local endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o 

horário de Brasília – DF. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS torna pública 

para conhecimento dos interessados que se encontra aberta na 

Superintendência de Licitação, licitação na modalidade PREGÃO 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ELETRÔNICO, que objetiva a aquisição dos objetos enunciados nos itens 01, 

02 e 03 deste Edital.  

Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002; Lei Complementar 

nº. 123/2006, (sendo aplicados todos os privilégios para as microempresas e 

empresas de pequeno porte); Decreto nº. 5.450/2005; Decreto 8.538, de 06 de 

outubro de 2015; aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal 

nº. 8.666/1993 e alterações posteriores.  

O presente Edital está disponível no site www.licitacoes-e.com.br, 

http://oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao ou na 

sede desta Prefeitura, situada na Praça João Nery Santana, 197, Centro, em 

dias úteis, no horário das 07:00 às 16:30 horas.  

Integram o presente edital os seguintes anexos: 

1 - Termo de Referência. 

2 - Modelos das declarações obrigatórias.  

3 - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte.  

4 - Minuta Contratual. 

 

01. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

01.01. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – 

em todas as suas fases.  

01.02. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal 

de Oliveira dos Brejinhos, denominado Pregoeira devidamente nomeado por 

meio do Decreto n°. 057/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

 

02. OBJETO  

02.01. Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares nos termos da  
proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 
13848.041000/1150-03 firmada entre o Município de Oliveira dos Brejinhos, por 
intermédio da Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, para atender a 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Unidade de Atenção especializada em Saúde – Hospital de Pequeno Porte Dr. 
João Cupertino da Silva. 
  

03. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

03.01. Observado o prazo legal de dois dias úteis antes da data fixada para 

abertura das propostas, o licitante poderá formular consultas por e-mail, fone 

(077-3642-2157), informando o número da licitação, no endereço eletrônico: 

setorcompraspmob@gmail.com 

 

04. REFERÊNCIA DE TEMPO  

04.01. Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, e serão desta 

forma, registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame.  

05. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

05.01. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto e previamente credenciadas perante o provedor 

do sistema eletrônico – o Banco do Brasil S.A., sendo vedada a participação 

de:  

05.01.01. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal, 

Estadual ou Municipal; 

05.01.02. Empresas impedidas de licitar e contratar com o Município de 

Oliveira dos Brejinhos;  

05.01.03. Empresas com falência decretada ou em estado de recuperação 

judicial.  

05.01.04. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público 

municipal de Oliveira dos Brejinhos.  

06. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES  

06.01. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do 

Pregão deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema 
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– o Banco do Brasil S.A – para a geração de chave e senha de acesso. A 

senha não é da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física 

que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo 

ser mantida sob sigilo absoluto.  

06.02. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar 

representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no aplicativo 

Licitações.  

06.02.01. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 

licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura.  

06.03. Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer 

agência do Banco do Brasil S.A, para que façam sua adesão ao aplicativo 

Licitações.  

06.04. Para o licitante correntista do Banco, é necessário:  

a) firmar Termo de Adesão ao Regulamento;  

b) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como 

legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua 

responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante).  

- O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema;  

- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de 

identidade, CPF e comprovante de residência.  

06.05. Para o licitante não correntista do Banco, é necessário:  

a) fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos 

sócios;  

b) firmar Termo de Adesão ao Regulamento;  

c) nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como 

legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua 

responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante).  
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- O(s) representante(s) também será(ão) registrado(s) no sistema;  

- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia de 

identidade, CPF e comprovante de residência.  

06.06. O aplicativo licitações pode ser acessado através dos endereços 

eletrônicos www.bb.com.br, opção Governo; diretamente em www.governo-

e.com.br ou www.licitacoes-e.com.br.  

06.07. O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de 

Representante podem ser obtidos na página do aplicativo Licitações, na 

Internet, opção “Solicitação de Credenciamento” no “Licitações”, ou fornecidos 

pelas agências do Banco.  

06.08. A chave de identificação e a senha terão validade de 01(um) ano e 

poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada 

por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente 

justificada.  

06.09. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

06.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico.  

 

07. ACESSO AO SISTEMA  

07.01 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento de proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, através da página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção 

“Acesso Identificado”, observadas data e horário limite estabelecidos. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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07.02 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

07.03 No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos demais atos praticados.  

07.04 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão do pregão será suspensa e retornará somente após comunicação 

expressa aos participantes.  

 

08. PROPOSTA 

08.01 Em sua proposta eletrônica o licitante deverá informar o preço total do 

item e no CAMPO ADICIONAL A MARCA e MODELO, modelo e a 

informação de que atende a especificação contida no Anexo 1 deste 

Edital (Termo de Referência), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

ser informado em campo próprio do sistema, declaração de que atende os 

requisitos do art. 3º da LC nº. 123/2006, para fazer jus aos benefícios 

previstos nesta lei.  

08.02 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:  

a) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de entrega;  

b) O pagamento será efetuado em parcela única, através de ordem bancária e 

depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota 

fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção 

na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas 

pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 

instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua 

exigibilidade. 

- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

apresentação da fatura/nota fiscal devidamente certificada. 
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- O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal 
do Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. 
Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo 
ao contratado, com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa 
estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias a sua 
regularização formal, não implicando qualquer ônus para o Município. 
- Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da 

ordem bancária. 

- A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, 

aos cuidados do Secretário Municipal de Saúde. 

-  Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo: 

I- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida 

ativa da União e Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de 

Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante; 

III- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS - CRF; 

VI - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal 

Superior do Trabalho (www.tst.jus.br); 

- Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos 

requisitos de habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões. 

- Saneadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de 

protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo 

contratado.  

 

c) O prazo de entrega dos bens será de forma ÚNICA no prazo de até 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de 
fornecimento, que será enviada de forma eletrônica. 
 
- Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, o objeto da 

presente licitação será recebido: 

a) Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com a especificação, mediante aposição de 

carimbo de recebimento provisório pelo fiscal do contrato (ou 

http://www.tst.jus.br/
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comissão) no corpo da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento 

Provisório; e 

b) Definitivamente – após a verificação da conformidade/adequação 

e consequente aceitação pelo servidor designado como Fiscal, , 

mediante Termo de Recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados a partir do recebimento provisório. 

- Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto 

correrão por conta do contratado. 

- Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de 

forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será 

suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, 

nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 

- O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, 

até que seja sanada a situação. 

- Caso os bens sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório 

perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora 

contratual. 

- Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários 

dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente e, após constatar-se 

a conformidade do objeto aos termos pactuados, em definitivo, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis, pelos agentes acima mencionados. 

- Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, 

mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o 

resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base 

no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a 

aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com 

abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a 

ampla defesa. 

c- que os bens cotados atendem plenamente as especificações 

estabelecidas neste edital e o prazo de garantia mínimo será de doze 

meses;  

d-  conhece e cumprirá os termos do edital, integralmente; 
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08.03 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.  

08.04 O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances.  

08.05 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda 

que os produtos deverão atender todas as especificações constantes do Anexo 

1 deste Edital.  

08.06 Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional E NO 

MÁXIMO EM DUAS CASA DECIMAIS, após a virgula.  

08.07 Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os 

lances:  

a) que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação 

aplicável;  

b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital;  

d) que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 

quando comparados com os de referência deste Edital;  

e) que NÃO apresentarem as MARCAS e MODELOS dos produtos ofertados; e 

f) as que informarem em sua proposta ou documentos anexos quaisquer 

elementos que identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da 

proposta, com fundamento no Artigo 24, §5°, do Decreto n° 5.450/2005. 

 

09. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO  

09.01 A partir do horário designado acima, a sessão pública do pregão 

eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

ocasião que a Pregoeira procederá a avaliação e aceitabilidade das mesmas;  

09.02 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, podendo 
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encaminhá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. A cada lance 

ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento, 

horário de registro e valor.  

09.03 Somente serão aceitos lances de valores “preços” inferiores ao último 

registrado no sistema.  

09.04 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

09.05 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não 

identificará o autor dos lances aos demais participantes.  

09.06 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

09.07 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá 

a Pregoeira verificar a aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s).  

09.08 Encerrada a fase de recebimento de lances, compete a Pregoeira avaliar 

a aceitabilidade dos preços apresentados, verificando a perfeita consonância 

com as especificações e condições do edital, podendo encaminhar 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de 

menor valor aceitável, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir 

sobre sua aceitação.  

09.09 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão da Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.  

09.10 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver 

proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 

5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á 

da seguinte forma:  
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09.10.01. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, apresentar proposta de 

preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências 

deste edital, ser contratada.  

09.10.02. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros 

licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput, estes serão 

convidados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

09.10.03. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 

5(cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.  

09.10.04. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta cláusula, 

o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.  

09.11 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da 

melhor oferta do item, deverá enviar, ATÉ O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (ATÉ 

ÀS 23:59H DO HORÁRIO DE BRASÍLIA) ao da realização da sessão, os 

documentos necessários para habilitação exigidos neste edital, assim como 

sua proposta escrita consignando o PREÇO UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM.  

09.10.01. Os documentos exigidos para fins de habilitação e a proposta escrita 

poderão ser encaminhados de forma digitalizada por meio do endereço 

eletrônico setorcompraspmob@gmail.com, no prazo estipulado - ATÉ O DIA 

ÚTIL SUBSEQUENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO - (ATÉ ÀS 23:59H DO 

HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

09.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará as 

propostas ou os lances subsequentes, verificando sua aceitabilidade e a 

habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o 

pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

09.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  
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10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

10.01 A Pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério de menor 

preço, observadas as condições definidas neste Edital, de preferência das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

11. HABILITAÇÃO 

11.01. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os documentos 

enumerados a seguir, em uma única via, no original; ou cópia autenticada; ou 

publicação da imprensa oficial; ou extraído via Internet:  

 

11.01.01. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

c) 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; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com as alterações ou 

consolidado, registrados na Junta Comercial, nos casos de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, 

dentre os objetivos sociais, execução de atividade pertinente ao objeto 

desta licitação;  

e) DECLARAÇÃO de elaboração independente da proposta - a licitante deverá 

elaborar modelo próprio - modelo 03 do Anexo 2 deste Edital; 

f) DECLARAÇÃO que cumpre os requisitos de habilitação deste Edital e que 

não existem fatos impeditivos para participação na presente licitação – modelo 

01 do Anexo 2 deste Edital; 

g) DECLARAÇÃO que se encontra em situação regular perante o Ministério 

Trabalho; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor de 
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18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menor de 16 

anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da 

Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 

– modelo 2 do Anexo 2 deste Edital – observando as disposições contidas no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar 

DECLARAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 3 deste Edital.  

 

11.01.02. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual OU municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de 

atividade compatível com o objetivo contratual; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda.  

c) Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Federal (Receita 

Federal e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da 

empresa licitante;  

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social a ao FGTS – Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço;  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão conforme preconiza a Lei Federal nº 

12.440/2011.  

 

11.01.03. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da empresa devidamente válida conforme prazo estipulado no respectivo 

documento ou, em caso de inexistência de fixação de prazo, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias a contar da data da sessão de julgamento. 
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11.02. Serão habilitados os licitantes que apresentarem, regularmente, os 

documentos acima.  

11.03. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual prazo, a critério da Prefeitura, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivos com efeito de negativa.  

11.04. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, e facultará a Pregoeira convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

11.05. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese 

de saneamento da documentação prevista neste edital:  

a) a não apresentação da documentação exigida para habilitação;  

b) a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

c) a apresentação de documentos comprobatórios de regularidade referente à 

filial ou filiais;  

d) a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão;  

e) o não cumprimento dos requisitos de habilitação.  

11.06. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, serão válidas as expedidas até 60(sessenta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação da proposta.  

11.07. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados 

ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo 

a facilitar sua análise.  

11.08. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta 

na Internet, nos “sites” dos órgãos expedidores, para verificar a veracidade de 

documentos obtidos por meio eletrônico.  
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12. IMPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.01. Em até dois dias uteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

presente edital. 

12.02. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no setor de 

licitações e contratos desta Prefeitura ou recebidas por meio do endereço 

eletrônico setorcompraspmob@gmail.com, dirigidas aos subscritores do Edital.  

12.03. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 

o Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas.  

12.04. Dos atos da Pregoeira cabem recurso, a contar da data da declaração 

do vencedor, devendo haver manifestação expressa em 24 (vinte e quatro) 

horas com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 

memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentação de contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurado vista imediata dos autos.  

12.05. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na 

sessão pública importará:  

a) na decadência do direito de recurso;  

b) na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;  

c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para 

homologação. Na hipótese de interposição de recurso a Pregoeira poderá 

reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade competente.  

12.06. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 

interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora.  
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12.07. O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.08. Após homologado o resultado da licitação a adjudicatária será 

regularmente convocada para assinar o instrumento de contrato e a retirar a 

autorização de fornecimento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

12.09. Em caso de não cumprimento do prazo previsto em 12.08., poderá 

haver prorrogação, por igual prazo e por uma única vez, sob pena de decair o 

direito ao registro, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  

 

13. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO  

13.01. A autorização de fornecimento NÃO substitui o contrato, haja vista a 

possível necessidade de assistência técnica dos produtos licitados. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.01. O prazo de entrega dos bens será de forma ÚNICA de até de 30 
(trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato, no endereço 
constante na ordem de fornecimento. 
 
- Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, o objeto da 

presente licitação será recebido: 

a) Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto com a especificação, mediante aposição de 

carimbo de recebimento provisório pelo fiscal do contrato (ou 

comissão) no corpo da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento 

Provisório; e 

b) Definitivamente – após a verificação da conformidade/adequação 

e consequente aceitação pelo servidor designado como Fiscal, , 

mediante Termo de Recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados a partir do recebimento provisório. 

- Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto 

correrão por conta do contratado. 
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- Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de 

forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será 

suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, 

nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 

- O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, 

até que seja sanada a situação. 

- Caso os bens sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório 

perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora 

contratual. 

- Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários 

dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente e, após constatar-se 

a conformidade do objeto aos termos pactuados, em definitivo, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis, pelos agentes acima mencionados. 

- Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, 

mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o 

resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base 

no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a 

aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com 

abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a 

ampla defesa. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

15.01 O pagamento será efetuado em parcela única, através de ordem 

bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da 

fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada 

a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 
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legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem 

cronológica de sua exigibilidade. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

apresentação da fatura/nota fiscal devidamente certificada. 

- O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal 
do Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. 
Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo 
ao contratado, com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa 
estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias a sua 
regularização formal, não implicando qualquer ônus para o Município. 
- Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da 

ordem bancária. 

- A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, 

aos cuidados do Secretário Municipal de Saúde. 

- Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo: 

I- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida 

ativa da União e Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de 

Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante; 

III- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS - CRF; 

VI - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal 

Superior do Trabalho (www.tst.jus.br); 

- Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos 

requisitos de habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões. 

- Saneadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de 

protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo 

contratado.  

 

 

 

http://www.tst.jus.br/
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.01 Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal Nº. 

8.666/1993, atualizada, em caso de mora na execução contratual, 

inadimplemento ou recusa em firmar o contrato, o licitante estará sujeito à 

multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total adjudicado.  

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.01 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 

licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança.  

17.02 O resultado do presente pregão será divulgado no Diário Oficial do 

Município de Oliveira dos Brejinhos.  

17.03 A Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos poderá revogar ou 

anular o presente certame licitatório, sem que assista aos concorrentes o 

direito de reclamarem indenizações ou recompensas.  

17.04 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará imediata desclassificação do licitante, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis.  

17.05 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

17.06 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente da Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos.  

17.07 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 

informações que deveriam constar no ato da sessão pública.  
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17.08 Os licitantes intimados para prestar qualquer esclarecimento adicional 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 

desclassificação e/ou inabilitação.  

17.09 Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pela 

pregoeira.  

17.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de 

Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia.  

Oliveira dos Brejinhos, 10 de outubro de 2018.  

 

 

 
JOEL PEIXOTO GOMES 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

KARINA BRUNORO 
Pregoeira 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA  

1. OBJETO: 
 

Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares nos termos da  proposta de aquisição de 
equipamento/material permanente nº 13848.041000/1150-03 firmada entre o Município de 
Oliveira dos Brejinhos, por intermédio da Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, para 
atender a Unidade de Atenção especializada em Saúde – Hospital de Pequeno Porte Dr. João 
Cupertino da Silva. 
 
 

LOTE 01 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA       

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - 
Resistente a impactos e vibrações; possuir 01 
eletrodo; bateria para no minimo 50 choques;  

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 
                 
9.364,75  

        18.729,50  

  
TOTAL DO LOTE  

        18.729,50  

 
      

   

 
      

   

 LOTE 02 - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO     

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E 
VOLUMÉTRICO - Ventilador Artificial eletrônico; 
modelo noenatal/pediatrico/adulto; modos de 
ventilação VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL; 
parâmetros ventilatórios VC, FR, FIO2, PEEP; 01 
bateria interna; 02 telas de monitoração gráfica; 
alarmes audiovisuais; circuitos e filtros;  

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

1 
              
53.468,33  

        53.468,33  

  
TOTAL DO LOTE  

        53.468,33  

 
      

   

 LOTE 03 – LARINGOSCÓPIO             

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 
LARINGOSCÓPIO - Com 05 lâminas(03 Lâminas 
curvas e 2 Retas - Convencional)fabricado em aço 
inox;   

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 
                    
974,50  

           1.949,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           1.949,00  
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 LOTE 04 - MONITOR MULTIPARAMETROS         

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitor 
multiparâmetros (ECG, SPO2); Tela de LCD entre 10" 
e 12"; monitoramento de temperatura, respiração e 
bateria; bateria de lítio recarregavél; possui pressão 
não invasiva(PNI); Cabo de ECG; Braçadeira; Sensor 
de SpO2; Alça de transporte; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

1 
              
17.521,12  

        17.521,12  

  
TOTAL DO LOTE  

        17.521,12  

 
      

   

 LOTE 05 - DETECTOR FETAL              

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

DETECTOR FETAL - Faixa de medição de FCF: 30 a 
240 Bpm; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 
mm; portatil; tecnologia digital; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 
                    
945,00  

           1.890,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           1.890,00  

 
      

   

 LOTE 06 – NEGATOSCÓPIO             

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

NEGATOSCÓPIO - Painel frontal em acrílico branco 
translúcido com prendedores de radiografias; 
Alimentação  220 volts; Com no mínimo uma lâmpada 
fluorescente; fabricadoo em aço/ferro pintado; de 
parede/01 corpo; 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

1 
                    
510,24  

              510,24  

  
TOTAL DO LOTE  

              510,24  

 
      

   

 LOTE 07 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL      

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - 
Capacidade de 04 a 06 litros; possuir suporte com 
rodizios; pedal de acionamento; valvula de segurança; 
frasco termoplástico; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 
                 
2.759,61  

           5.519,22  

  
TOTAL DO LOTE  

           5.519,22  
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 LOTE 08 - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL         

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Para verificação 
da saturação de oxigênio no sangue e frequência 
cardíaca (SpO²) em pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais; autonomia mínima de aprox.  36H com 
bateria interna recarregável; carregador interno ou 
externo ao equipamento; saturação ao menos de 40 a 
100%; 30 a 220bpm; display de LED ou LCD; Alarme 
áudio visual para alta e baixa SpO²; Tela medindo no 
mínimo 2,4”; Modo de Transmissão: Cabo USB. 
Deverá acompanhar cada equipamento: 
-01 (um) sensor de dedo original, não descartável 
adulto; 
-01 (um) sensor de dedo original, não descartável 
infantil; 
-01 (um) sensor de dedo original, não descartável 
neonatal. 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

3 
                 
2.253,33  

           6.759,99  

  
TOTAL DO LOTE  

           6.759,99  

 
      

   

 
      

   

 LOTE 09 - OFTALMOSCÓPIO             

                    

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

OFTALMOSCÓPIO - Bateria convencional; mínimo 
de 03 aberturas; com 19 lentes; Material do Cabo: 
Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

1 
                 
1.346,63  

           1.346,63  

  
TOTAL DO LOTE  

           1.346,63  

 
      

   

 
      

   

 LOTE 10 - OTOSCÓPIO               

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

OTOSCÓPIO - Iluminação LED de longa duração; 
mínimo de 05 especulos reusáveis; bateria 
convencional; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 
                    
615,45  

           1.230,90  

  
TOTAL DO LOTE  

           1.230,90  
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 LOTE 11 - REANIMADOR PULMONAR           

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) - 
Reanimador; fabricado em silicone; manual; 
RESERVATÓRIO COM  2500ml; mascara tipo 
concha rigida e translúcida; válvula de não reinalação; 
autoclavável; tamanho adulto. 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

2 253,81               507,62  

2 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) - 
Reanimador; fabricado em silicone; tipo manual; 
RESERVATÓRIO COM 500ml; reservatório de O2; 
mascara de silicone; tamanho infantil; esterilidade e 
esterilizável; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

1 240,95               240,95  

  
TOTAL DO LOTE  

              748,57  

 
      

   

 
      

  
  LOTE 12 - SELADORA               

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

SELADORA - Largura da Selagem: 13mm;  Controle 
de temperatura; Possui suporte para colocar rolos; 
tensão 220v; aplicação: grau cirurgico; tipo 
automatica continua;  

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

1 
                
2.935,00  

           2.935,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           2.935,00  

 
      

   

 
      

   

 
      

   

 LOTE 13 - POLTRONA HOSPITALAR           

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

POLTRONA HOSPITALAR - Fabricada em aço/ferro 
pintado; assento, apoio para os pés e encosto em 
estofado courvin; capacidade para 120kg; reclinação 
por acionamento manual; apoio para os pés 
integrado. 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

12 
                
1.185,45  

        14.225,40  

  
TOTAL DO LOTE  

        14.225,40  

 
      

   

 
      

   



 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.798.905/0001-09 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos – BA 
CEP 47530-000 

 

Pregão Eletrônico Nº 002/2018-PE - Fl 27 de 41 

A Força da Organização 

 

 
      

   

 LOTE 14 - PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR     

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

ESCADA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 
degraus em tubo inox, piso em chapa de aço inox 
dobrada, alumínio antiderrapante, com cantoneiras de 
aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha. 

NÃO REGISTRADA 
para paciente, exceto 
indicada para terapia 

5 
                    
217,50  

           1.087,50  

2 

BIOMBO - Fabricado em aço/ferro pintado; tamanho 
triplo, dobrável em 3 partes; possui rodizio giratorio;  
Dimensões aprox.: Aberto 1,75 X 0,47 x 1,80 

NÃO REGISTRADO, 
somente para 
radioproteção  

12 
                    
442,38  

           5.308,56  

3 

MESA AUXILIAR HOSPITALAR- Estrutura tubular; 
tampo prateleira em aço inoxidável; retangular; 
medidas 60x40x80cm; pés com 04 rodizios de 02; 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

4 
                    
488,45  

           1.953,80  

4 

SUPORTE DE HAMPER - Fabricado em aço 
inoxidável; com rodízios giratórios e saco; Dimensões 
aproximadas:Ø3/4" x 1,00mm. Saco de lona lavável; 
Capacidade 100L 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

5 
                    
431,00  

           2.155,00  

  
TOTAL DO LOTE  

        10.504,86  

 
      

   

 
      

   

 LOTE 15 - CADEIRA DE RODAS             

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA - Fabricada em 
aço/ferro pintado; freios unilaterais; apoio fixo para 
braços e pés; capacidade para até 140 kg; dobravel; 
posuir coletor; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 4 

                    
692,50  

           2.770,00  

2 

CADEIRA DE RODAS - Fabricado em aço/ferro 
pintado; braços e pés remmoviveis; suporte pra soro; 
elevaçção de pernas; capacidade para até 100kg 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 4 

                
1.544,50  

           6.178,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           8.948,00  
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 LOTE 16- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA       

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - 
Fabricada em aço/ferro pintado; cabeceira e traseira 
em poliuretano/similar; acionamento por 03 
manivelas; grades laterais em aço inoxidavel; colchão 
hospitalar minimo D28; para adultos; possui rodizio 
para transporte; 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

15 
                
4.765,00  

        71.475,00  

  
TOTAL DO LOTE  

        71.475,00  

 LOTE 17 - CARRO MACA SIMPLES           

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

CARRO MACA SIMPLES - Fabricada em aço 
inoxidável; possui suporte para soro; grades lateriais; 
dimensões aproximadas de 1,90 x 0,55 x 0,80 m (C x 
L x A);  colchonete de espuma revestido em courvin; 
capacidade para suportar até 120 kg 

REGISTRADO-
CONSULTA 
(https://consultas.anvi
sa.gov.br/#/saude/) 

3 
                
2.780,00  

           8.340,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           8.340,00  

           LOTE 18 - CARROS PARA TRASNPORTE         

ITEM DESCRIÇÃO ANVISA QUANT.  V. UNIT.    V. TOTAL  

1 

CARRO DE EMERGÊNCIA - Fabricado em aço 
pintado/aço inox; suporte para cilindro de oxigênio, 
soro e desfribrilador; com no minimo 04 gavetas; 
tabua de massagem; regua de tomadas com no 
minimo 04 tomadas; com quatro rodizios sendo dois 
com freio; 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

1 
                
4.425,00  

           4.425,00  

2 

CARRO DE CURATIVOS - Fabricado em aço/ferro 
pintado; tampo e prateleira com gradil; possui 04 
rodizios giratorio;  balde e bacia em inox.Tampo e 
prateleira em chapa aproximadamente 75 x 45 cm.  

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

1 
                
1.024,80  

           1.024,80  

3 

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 
DIVERSOS - Fabricado em aço inox; 03 prateleiras 
com gradil de proteção; aberto; possuir 04 rodizios; 
medindo aproximadamente: 60 X 90 X 80 cm; 

Produto Não 
Regulado pela Anvisa 

1 
                
2.115,00  

           2.115,00  

  
TOTAL DO LOTE  

           7.564,80  

          
 TOTAL GERAL        233.666,56  
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DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
- A entrega será de forma ÚNICA no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da ordem de fornecimento, que será enviada de forma eletrônica.  
 
- Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, o objeto da presente licitação 

será recebido: 

c) Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 

com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório 

pelo fiscal do contrato (ou comissão) no corpo da fatura/nota fiscal ou Termo de 

Recebimento Provisório; e 

d) Definitivamente – após a verificação da conformidade/adequação e consequente 

aceitação pelo servidor designado como Fiscal, mediante Termo de Recebimento, 

no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento provisório. 

- Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto correrão por conta 

do contratado. 

- Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no 

recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com 

as condições avençadas, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada 

a situação, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 

- O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou 

substituído no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de 

recebimento definitivo, até que seja sanada a situação. 

- Caso os bens sejam REJEITADOS, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos 

jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual. 

- Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo 

estipulado, será recebido provisoriamente e, após constatar-se a conformidade do objeto aos 

termos pactuados, em definitivo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, pelos agentes acima 

mencionados. 

- Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de 

concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a 

rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 

8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, 

com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

- O pagamento será efetuado em parcela única, através de ordem bancária e depósito em conta 

corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente 

certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas 

disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 

legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua 

exigibilidade. 

- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 

fatura/nota fiscal devidamente certificada. 

- O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do Contrato na 
fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a fatura/nota fiscal não for 
apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, com irregularidades ou ainda se a 



 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.798.905/0001-09 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos – BA 
CEP 47530-000 

 

Pregão Eletrônico Nº 002/2018-PE - Fl 30 de 41 

A Força da Organização 

 

documentação da empresa estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal, 
não implicando qualquer ônus para o Município. 
- Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária. 

- A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do 

Secretário Municipal de Saúde. 

- Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante da sua 

regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo: 

I- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e 

Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda 

do domicílio tributário da licitante; 

III- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF; 

VI - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho 

(www.tst.jus.br); 

- Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos requisitos de 

habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões. 

- Saneadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de protocolo da 

comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo contratado.  

 
DA GARANTIA:  
 
- O período de garantia total dos equipamentos referente a defeitos de fabricação deverá ser de 
no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo de cada equipamento, 
quando o fabricante não especificar prazo maior, prevalecendo, neste caso o prazo maior; 
 
- Para todos os tipos de atendimentos em que ficar convocada a contratada para efetivar 
manutenções corretivas, com ou sem a substituição de peças, deve ser observado o prazo 
máximo de correção de até 15 (quinze) dias corridos; 
 
- Durante o período de garantia dos equipamentos, a empresa fornecedora deverá encarregar-se 
e responsabilizar-se pela retirada, embalagem, frete, conserto e entrega do equipamento sem 
quaisquer ônus para a Administração Pública;  
 
- A empresa vencedora do processo licitatório deverá fornecer, sem quaisquer ônus para a 
Administração, manual de operação do equipamento em português, contendo todas as 
instruções necessárias e suficientes para orientar o usuário do equipamento na operacionalidade 
e manutenção corretas do equipamento; 
 
- Aplicam-se, no que couberem, os termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
quanto à oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação ou 
importação;  
 
- A empresa deverá fornecer certificados de garantia, em português, por meio de documentos 
próprios, ou anotação impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal;  
 
- O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para dos produtos será contado a 
partir do recebimento definitivo do equipamento e, quando cabível, da instalação;  

http://www.tst.jus.br/
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DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. 
 
-  O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá ser prestado mediante 
manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicos de cada 
equipamento, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus 
adicional para a Secretaria Municipal da Saúde, salvo nos casos comprovadamente decorrentes 
de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário: 
 
a) Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este termo de referência, 
aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo 
substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias a recolocar o equipamento em 
seu perfeito estado de uso. A execução desse serviço deve ser dentro das dependências onde 
se encontrar o equipamento instalado (HPP – Hospital de Pequeno Dr. João Cupertino da SIlva), 
salvo nos casos em que a infra-estrutura do Hospital não permita a realização dos 
procedimentos necessários. Nestes casos, o transporte dos equipamentos fica por conta do 
fornecedor, sem qualquer ônus adicional para a Unidade; 
 
-  O inicio do atendimento de assistência técnica não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados a partir da solicitação do Hospital: 
 
a) Entende-se por inicio do atendimento, para os fins a que se destina esta Justificativa a hora de 
chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento; 
 
-  O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 
contados a partir do inicio do atendimento; 
 
a) Entende-se por término do atendimento, para os fins a que se destina esta Justificativa de 
Compras, o momento em que o equipamento passa a estar disponível para o uso, em perfeitas 
condições de funcionamento, no local original de instalação; 
 
b) Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o prazo para 
término do atendimento, desde que a justificativa seja apresentado antes de concluído o prazo 
de conclusão e esta justificativa tenha sido aceita pela Secretaria Municipal de Saúde, inclusive 
com a indicação de uma nova data limite para o término do atendimento; 
 
-Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos comprovadamente 
decorrentes de operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo 
usuário, somente poderão ser executados após prévio orçamento especifico, expressamente 
aceito pela autoridade competente para assunção de obrigações financeiras: 
 
a) A comprovação dos problemas de funcionamento, tanto do equipamento quanto de seus 
componentes, deverá ser feita mediante laudo emitido por um técnico do Hospital que tenha 
detectado o problema e ratificado pelo fornecedor; 
 
-Todas as peças de reposição necessárias à manutenção corretiva dos equipamentos deverão 
ser novas, originais e genuínas; 
 
-Havendo incidências repetidas de problemas no mesmo equipamento, a Direção Geral do 
Hospital poderá exigir a imediata substituição por outro com as mesmas especificações, marca e 
modelo; 
 
-Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
quanto a oferta de reposição do produto ou de peças, ainda que cessada a sua fabricação. 
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DO TREINAMENTO OPERACIONAL 
 
-   Após a entrega dos equipamentos, notadamente com relação aos equipamentos dos lotes: 
LOTE 01; LOTE 02; LOTE 04; LOTE 07 e LOTE 08, as empresas participantes do certame 
deverão incluir em sua proposta Treinamento Operacional para utilização dos equipamentos 
ofertados, dirigido às equipes de Atendimento (Médicos, Enfermeiros e Técnicos), dentre outros, 
que a os Fiscais do Contrato e/ou a Secretaria Municipal de Saúde julgarem necessário. 
 
DO PRAZO E LOCAL DE TREINAMENTO 
Este treinamento deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após entrega dos 
equipamentos elencados anteriormente, nas dependências do Hospital Municipal Dr. João 
Cupertino da Silva, localizado à Av. Engº Antônio Leite do Vale, s/nº, na cidade de Oliveira dos 
Brejinhos (BA), ficando a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Fiscalização do 
Contrato, o agendamento do treinamento, estabelecendo data e hora para sua realização. 
 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

- A Fiscalização do contrato será exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal de 

Saúde ou Comissão instituída para este fim, e ainda pela fiscalização do Governo Federal, haja 

vista tratar-se de recursos oriundos de Convênio com este ente da Federação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
DO CONTRATANTE: 
- Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o 
objeto adjudicado dentro das especificações, contidas neste Termo Referencial; 
- Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados no termo contratual, após a 
apresentação da Nota Fiscal; 
- Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto do Instrumento 
contratual; 
- Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do objeto, fixando prazo para sua correção, conforme descrição e condições, 
constante no presenteTermo Referencial; 
- Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições contratuais; 
- Assegurar que os equipamentos descritos neste instrumento somente sejam entregues 
unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao 
contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente; 
- Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos, por meio da Comissão de 
Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando 
comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se 
referirem; 
- Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo CONTRATADO; 
- Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 
condicionantes da formalização do contrato; 
- Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem 
e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para contratação; 
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DO CONTRATADO: 
 
- Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os 
prazos e condições estabelecidas; 
- Proceder a entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados 
durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, 
destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com 
as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência; 
- Entregar os bens adquiridos sempre dentro dos prazos de validades legais; 
- Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos bens, fornecendo os 
esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento; 
- Atender prontamente as solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e 
prestar os esclarecimentos que forem necessários; 
- Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos 
bens que foram cotados; 
- É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo autorizada a subcontratação 
parcial quando e se houver a prévia anuência da Administração; 
- Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou o CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 
culposa, de prepostos do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir; 
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 
- Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive fretes e 
tributos e quaisquer outras que forem devidas; 
- Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em 
repartições públicas e registros, se necessário; 
- Providenciar a identificação individual de seus empregados que transitem nas dependências do 
contratante, quando em atividade na execução do objeto contratado, através de uniforme e/ou 
crachá; 
- Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura de Oliveira dos Brejinhos ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pela Prefeitura; 
- Comunicar à Administração da Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento 
Convocatório; 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao 
Município de Oliveira dos Brejinhos, pela Lei Orçamentária Anual 
 
Órgão/Unidade/Código/Especificação 
 
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1070 – Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde (23/02) 
1073 – Aquis. De Equipamentos e veículos Hospitalar e Ambulatorial (23/02) 
4.4.9.0.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente  
 
(Das previsões Orçamentárias) – Fica o Poder obrigado a fazer prever, nas propostas 

orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de duração do contrato, dotações 

suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas. 
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JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO PARA A COMPRA 
 
Em exame, cumpre observar que, em princípio, à Administração Pública é autorizada realizar 

todas as contratações que, justificadamente, tenha por fim atender ao interesse público. Assim, a 

Lei de Licitações - Lei nº 8.666/93, assim como a Lei nº 10.520/2002, limita-se a permitir as 

contratações realmente necessárias ao desenvolvimento das atividades do órgão, tendo em vista 

suas atribuições.  

Dessa forma a motivação para abertura do processo licitatório se faz necessária para a 

aquisição diante do interesse coletivo público municipal em realizar melhorias contínuas na 

oferta de saúde pública de Oliveira dos Brejinhos, ressaltando a importância na manutenção de 

equipamentos e materiais a serem utilizados no HPP Dr. João Cupertino da Silva, que tem uma 

média de 1575 atendimentos/mês. Na positividade do pleito almejasse a contribuição da 

consolidação do Sistema único de Saúde e atendendo as demandas e porte relativo ao 

município versus anseios e necessidades da população.  

Tal panorama proporcionará para a população assistida serviços assistenciais com agilidade, 
eficácia, destreza, segurança e qualidade, um grande salto na qualidade dos atendimentos 
através de uma maior resolutividade da assistência, gerando segurança para os profissionais 
que necessitam de apoio para um diagnóstico preciso e eficaz.  
 
Desta forma, tendo em vista a necessidade continuada em melhorar o atendimento e acesso à 

saúde dos usuários assistidos pelo Município de Oliveira dos Brejinhos é que apresentamos a 

planilha referencial, baseadas na propostae termo de compromisso nº 13848.041000/1150-03 

firmados entre o Município de Oliveira dos Brejinhos, por intermédio da Secretaria de Saúde e o 

Ministério da Saúde. 

 

Zaire Ormonde de Souza Almeida 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto 155/2017 
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ANEXO 2 – MODELOS DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/201_. 
 
Modelo 01 - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e de 
inexistência de qualquer fato impeditivo  
Eu, _____________________________ (nome completo), RG Nº. 
__________________, representante credenciado (ou legal) da empresa 
__________________________________ (razão social da pessoa jurídica), 
CNPJ Nº. ___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, 
que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 
previstos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/201_, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, inexistindo qualquer fato 
impeditivo à participação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
data 
assinatura do credenciado (ou representante legal)  
 
Modelo 02 – declaração de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho e demais informações exigidas pelo Edital.  
 
Eu,_____________________________(nome completo), RG 
Nº._________________________, representante legal da empresa 
__________________________________(razão social da pessoa jurídica), 
CNPJ Nº. ________________________, interessada em participar do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. ___/201_, realizado pela Prefeitura Municipal de Oliveira dos 
Brejinhos, declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, parágrafo 
6º da Lei Federal Nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a 
_______________________________________(razão social da pessoa 
jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal; que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor 
de 16 anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 
27, V, da Lei 8666/93; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão. 
Data  
Assinatura do representante legal da empresa  
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Modelo 03 - declaração de elaboração independente da proposta 
(Identificação da Licitação) 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) 
doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 
(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de 
________ 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com 

identificação completa) 
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ANEXO 3 – MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 
 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/201_.  
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa 
__________________________________________________________, CNPJ. 
Nº. ______________________________, é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate na presente 
licitação.  
Oliveira dos Brejinhos,  
Assinatura do representante legal. 
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ANEXO 4 – MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO No. ________/2018-FMS 
DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 002/2018-PE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº346/2018 de 20/09/2018 
 

CONTRATO, QUE   ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

O MUNICIPIO DE  OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº. 13.798.905/0001-09, com sede na 
Praça João Nery de Santana - Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.848.041/0001-84, neste ato representada 
pela Gestora do Fundo a Srª  ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita 
no CPF sob o nº. XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e legalmente ratificado pelo seu 
Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, inscrito no RG 
sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e CPF (MF) sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Inscrição Estadual xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
com sede à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
doravante denominada simplesmente CONTRATADO , resolvem celebrar o 
presente Contrato, procedimento vinculado ao Pregão Eletrônico 002/2018-PE, 
homologado pelo Gestor Municipal em  XX de XXXXXXX  de 20XX, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de ___________ , conforme 
especificação abaixo: 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO - A 
CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto deste contrato, no prazo estipulado 
no edital de no máximo __ (____) dias contados do recebimento da 
ordem/autorização de fornecimento, executando os serviços no local indicado na 
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ordem de fornecimento e em etapas de acordo com a solicitação expressa do 
preposto indicado pela ora CONTRATANTE. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO:Em vista da entrega do objeto discriminado acima, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 
____________(.............reais), após o efetivo recebimento do objeto e emissão 
da nota fiscal eletrônica e durante a vigência deste instrumento particular. 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO: 
O presente instrumento terá vigência da data de assinatura deste instrumento 
até o dia __ de ______ de 201_, sendo os produtos entregues após a emissão 
da ordem de fornecimento no prazo estipulado no Edital de __________. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas 
com o fornecimento do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
XXXX 

Parágrafo Único – (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo 
obrigado a fazer prever, nas propostas orçamentárias subseqüentes, vigentes 
durante o tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para atender 
as obrigações aqui estabelecidas. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – Fica a CONTRATADA obrigada a executar 
os serviços referidos durante a vigência do contrato e no prazo estipulado acima 
após o recebimento da ordem de serviço, bem como a manter todas as 
condições de habilitação previstas no Edital do Pregão Eletrônico n°. ____/201_, 
nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93, e a arcar com o ônus decorrente de 
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; 
bem como se responsabiliza pela execução dos serviços de garantia no prazo 
mínimo de ____________ após a entrega definitiva do produto com as 
necessárias assistências técnicas. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados 
neste instrumento serão reajustados na mesma proporção e índice da inflação 
utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantido 
sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Único – Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo 
necessário anotar no processo administrativo da CONTRATADA a origem e 
autorização do reajuste, bem como dos cálculos. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às 
penalidades previstas na Lei 8.666/93, em caso de descumprimento das 
cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força maior, plenamente 
justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de multa de 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 
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O atraso na entrega ou na substituição dos produtos, não justificado ou 
justificado mas não aceito pela Contratada, sujeitará a Contratada às 
seguintes penalidades por evento faltoso: 
a) atraso de até 10 (dez) dias corridos - será possível a aplicação da pena de 
advertência e de multa de até 05% (cinco por cento) do valor total do contrato e 
a aplicação das penalidades de suspensão temporária de participar em licitações 
e contratar com a Administração pelo prazo de até 06 (seis) meses e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade. 
b) atraso superior a 10 (dez) dias corridos e até 15 (quinze) dias corridos - será 
possível a aplicação da pena de advertência e de multa de até 10% (dez por 
cento) do valor total do Contrato e a aplicação das penalidades de suspensão 
temporária de participar em licitações e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 01 (um) ano e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade. 
c) atraso superior a 15 (quinze) dias corridos - será possível a aplicação da pena 
de advertência e de multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato 
e a aplicação das penalidades de suspensão temporária de participar em 
licitações e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade. 
CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do 
presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e 
condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste 
instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO – O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do 
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RELAÇÃO JURÍDICA: O 
CONTRATADO e CONTRATANTE ficam obrigados a dar cumprimento às 
determinações da Legislação vigente. 
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO 
a utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes 
de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidas para o CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO – A 
execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do 
CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão em direto local, os 
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quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 
contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do 
material fornecido, sendo designado como Fiscal deste Contrato o Secretário 
de_____________. 
Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO 
amplo direito de defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos 
administrativos. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato 
será publicado conforme definido em lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Este 
contrato obedece as cláusulas do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 
_____/201_, os termos da Lei nº. 8.666/93, e nos casos omissos a legislação 
civil vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes 
contratantes elegem o Fórum da Comarca de OLIVEIRA DOS BREJINHOS, 
para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui 
estabelecida é fundamentada no processo de licitação Pregão Eletrônico n°. 
____/201_, vinculando-se às PARTES às todos os termos do instrumento 
convocatório desta licitação. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas 
vias datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e 
contratada, na presença de duas testemunhas a tudo presentes. Oliveira dos 
Brejinhos , ___ de __________ de 201_. 
 

Prefeitura Municipal 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 
Secretário de_______ 

FISCAL 
 
Testemunhas: 
1ª __________________ 
NOME: 
CPF: 

2ª ____________________ 
NOME: 
CPF: 

 


