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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

Processo licitatório nº 086/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico- SRP nº 011/2022 

Tipo: Menor preço por item 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA 

RECANTO CONVIVER 

 

 
Obtivemos através do acesso à página www.nanuque.mg.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima indicada. 

 

 

Local: _____________________________________________ 

 

Data: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

 

Senhor licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre este município e sua empresa, solicitamos à Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação 

pelo e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime o município de Nanuque da responsabilidade da comuni-

cação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação 

posterior. 

Nome da empresa: ____________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________________________ Estado: ____________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Responsável para contato: ______________________________________________________ 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 086/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 011/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA 

RECANTO CONVIVER, 

 

PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19 de maio de 2022 às 08h30min. 

 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 19 de maio de 2022 às 09h01min. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: Pela internet, no site deste município, no endereço 

www.nanuque.mg.gov.br, e na página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, pelo telefone (33) 3621-4012, ou fax (33) 3621-5880. Os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao processo licitatório acima devem ser encaminhados no prazo má-

ximo de três dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na 

forma do edital. 

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 086/2022 

 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico- SRP nº 011/2022 

 

TIPO: Menor preço por item 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA 

RECANTO CONVIVER, 

PREÂMBULO 

O Município de Nanuque/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, 

horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste 

Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto 

Municipal nº. 005  de 05 de Janeiro de 2017 e Decreto nº 006, de 23/01/2017, à Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente 

à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital 

e seus Anexos. 

 

Os trabalhos serão realizados em sessão pública, por meio da internet, utilizando condições de 

segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, mediante a inserção e monitora-

mento de dados gerados ou transferidos para a plataforma BBMNET Licitações, acessível em 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

OBJETO 

1. O objeto da presente licitação é para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUI-

ÇÃO DE LONGA PERMANENCIA RECANTO CONVIVER, conforme condições, quantidades e exi-

gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facul-

tando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 

ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.  Secretaria Municipal de assistência Social 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o ob-

jeto desta licitação e que atendam a todas as condições de habilitação estabelecidas neste instru-

mento convocatório. 

 

3.1. Não poderão participar desta licitação: 

 

a) aqueles que sejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) aqueles que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) aqueles que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

e) aqueles que sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo; 

f) o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas 

ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, 

ou adoção, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções. 

 

3.2. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

4. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

 

4.1. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimi-

das através da Central de Atendimento aos Licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, dis-

poníveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.1.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso ao sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

4.2. O licitante responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-

dos por ele ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desa-

tualizados. 

 

4.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior implicará a desclassificação no momento 

da habilitação. 

 

PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS E LANCES 

5. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos 

de habilitação por meio do sistema eletrônico no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, na opção “lo-

gin”, em seguida “licitação pública” e, por fim, “sala de negociação”. 

 

5.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, 

conforme indicação na primeira página deste edital. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Caso haja desconexão com o pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sis-

tema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando 

o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

5.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo supe-

rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico uti-

lizado para divulgação. 

 

5.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, 

o(a) pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

 

5.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudi-

cação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.bbmnetlicita-

coes.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e ou-

tras decisões referentes ao procedimento e também pela página www.nanuque.mg.gov.br. 

 

5.6. A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado, passando o(a) pregoeiro(a) a 

avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 

5.7. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sis-

tema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.nanuque.mg.gov.br/
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5.7.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes 

serão consideradas lances. 

 

5.7.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o item. 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

6. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas 

as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as tran-

sações que forem efetuados em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verda-

deiras suas propostas e lances. 

 

6.1. A proposta comercial terá validade de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da 

sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

 
6.2. Os itens ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste edital e termo 
de referência.  
 

6.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) 

casas decimais, preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO 

e VALOR TOTAL do item.  

 

6.4. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto no(s) local(is) determinado(s) 

e demais condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as espe-

cificações e quantitativos constantes da autorização de fornecimento expedida pelo setor de com-

pras do município de Nanuque, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com trans-

porte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

 

6.5. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA.  

 

6.6. A empresa deverá informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.  

 

6.7. As propostas NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PROPO-

NENTE (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, dentre outros), sob 

pena de desclassificação. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES 

7. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste edital. 

 

7.1. O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no termo de referência. 
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7.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanha-

mento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro(a) e os 

licitantes. 

 

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro. 

 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no edital. 

 

7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta de-

verá ser R$ 0,01 (um centavo). 

 

7.7. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao(à) pre-

goeiro(a) a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários itens da mesma licitação. 

 

7.7.1. Em regra, a disputa simultânea de item obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entre-

tanto, o pregoeiro(a) poderá efetuar a abertura da disputa de item selecionados fora da ordem se-

quencial. 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será pror-

rogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 

do período de duração da sessão pública. 

 

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorro-

gação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública en-

cerrar-se-á automaticamente. 

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o(a) pregoeiro(a), assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da ses-

são pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo(a) pregoeiro(a). 

 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo supe-

rior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em pri-

meiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste edital e em seus anexos. 

 

8.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irri-

sórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acresci-

dos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Qualquer interessado 

poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propos-

tas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

 

8.4. O pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não acei-

tação da proposta. 
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8.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro(a) por solicitação escrita e justifi-

cada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) pregoeiro(a). 

 

8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro(a), destacam-se os que conte-

nham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedên-

cia, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, enca-

minhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro(a), 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.7. A primeira colocada na fase de lances poderá ser convocada a apresentar amostra do item 

ofertado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo sofrer alteração na ata da sessão 

conforme especificidade de cada demanda, a contar da suspensão da sessão pública do certame, 

para avaliação técnica de compatibilidade da amostra com as especificações constantes do Anexo 

I deste edital – termo de referência. 

 

8.7.1. O prazo para entrega da amostra poderá ser prorrogado a pedido do licitante com justificativa 

aceita pelo pregoeiro(a). 

 

Justificativa: A presente exigência tem a finalidade de verificar se o material ofertado se encontra 

em conformidade com as especificações requeridas, conforme Anexo I - Termo de Referência do 

edital e cumpre com a funcionalidade para a qual fora produzido. 

 

8.7.2. O procedimento de avaliação da amostra, poderá ser acompanhado pelo licitante e demais 

interessados, por meio de agendamento, devidamente formalizado, requerido junto a secretaria so-

licitante. 

 

8.7.3. A amostra deverá ser entregue em dias úteis, das 9h às 18h, na secretaria solicitante, cujo 

local e contatos para agendamento da entrega serão estabelecidos em ata da sessão. 

 

8.7.4. Enquanto não expirado o prazo para apresentação da amostra, o licitante poderá substituir a 

amostra apresentada, desde que mantidas a marca e as especificações originalmente propostas. 

 

8.7.5. A secretaria solicitante procederá à análise da conformidade, da funcionalidade e da compa-

tibilidade da amostra com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, podendo 

no ato da análise da amostra a equipe avaliadora, realizar ações que poderão ocasionar, as situa-

ções relacionadas abaixo, entre outras conforme necessidade da análise: 

 

a) Ranhuras e/ou sinais de lixamento de marcas/características/detalhes que evidenciem o 

reaproveitamento de qualquer peça ou componente (quando for necessário); 

b) Rachaduras nas partes plásticas (quando for necessário). 

c) Marca de etiqueta anterior em local coincidente com o original; 

d) Inconformidades na embalagem, ou seja, que não esteja acondicionada em embalagem 

totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; 

e) Funcionalidade compatível com o exigido (quando for necessário). 
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8.7.6. A amostra deverá estar devidamente embalada, lacrada e identificada com o número deste 

pregão, o número do item, o CNPJ e a firma, denominação social ou a razão social do licitante. 

 

8.7.7. A amostra que não possuir identificação de marca/modelo do fabricante estampada em seu 

corpo e apresentada em unidade fracionada de caixa, conjunto, blister, kit ou similar deverá vir 

acompanhada da embalagem original do produto. 

 

8.7.8. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, a proposta será recusada e 

será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim su-

cessivamente. A amostra apresentada será manuseada ficando disponível para ser retirada pelo 

licitante após a homologação da licitação. Se após a homologação da licitação a empresa não retirar 

a amostra reprovada no prazo de 30 (trinta) dias, poderá haver a doação do material, sem gerar 

direito de indenização à licitante. 

 

8.7.8.1. A amostra será manuseada e, se recusada, será devolvida ao licitante no estado em que 

se encontrar após avaliação técnica. 

 

8.7.9. A amostra aprovada permanecerá em poder da Secretaria Solicitante por até 30 (trinta) dias 

após a entrega definitiva do quantitativo total do item registrado em ata de registro de preços, ou 

com o vencimento desta, com vistas a avaliar se o objeto entregue confere com o aprovado. 

 

8.7.10. O licitante que não apresentar a amostra, apresentá-la em desacordo com as especificações 

ou apresentar resultado laboratorial de análise técnica inferior aos parâmetros e especificações 

constantes no edital será desclassificado, não cabendo nenhum tipo de indenização. 

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.9. Havendo necessidade, o pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

 

8.10. O pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste edital. 

 

8.11. Também nas hipóteses em que o pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

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

 

8.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste edital. 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encer-

rar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

9.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocor-

rerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

9.3. Incumbirá 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 inobservân-

cia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e jul-

gamento da proposta. 

 

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado so-

mente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o en-

cerramento do envio de lances. 

 

9.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibi-

lizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão 

recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

 

9.8. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e vera-

cidade dos documentos enviados eletronicamente. 

 

9.9. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 

 

 

9.10. Habilitação Jurídica  

9.10.1. Certificado de condição de Microempreendedor Individual;  

9.10.2. Registro comercial, no caso de empresário individual;  

9.10.3. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas altera-

ções ou da consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
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empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documento comprovando 

os seus administradores;  

9.10.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estar traduzidos para 

o vernáculo por tradutor oficial. 

 

 

9.11. Qualificação Econômico-Financeira  

9.11.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDI-

CIAL, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 

(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.  

OBS: Nos casos em que a certidão estiver positiva para recuperação judicial ou extra-

judicial, a empresa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi ho-

mologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, devendo ainda, 

demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira como qualquer ou-

tro licitante.  

9.11.2. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exi-

gíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico-financeira do 

licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da pro-

posta.  

9.11.3. Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, 

por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, 

o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira, em 

atendimento ao disposto no art. 31, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.  

9.11.4. Para efeitos de comprovação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas 

as demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral, realizando-se 

cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações: 

 

A) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

B) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ISG = _____________(Ativo Total)________________ 

          (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

C) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):  

 

ILC = (Ativo Circulante) 

          (Passivo Circulante) 

 

OBSERVAÇÃO: Nos índices acima manter as 02 (duas) casas decimais. 
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9.11.5. As fórmulas deverão estar aplicadas, preferencialmente, em memorial de cálculo, 

caso a empresa opte em apresentar o memorial de cálculo o mesmo deverá estar anexado ao 

balanço, e assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador da empresa. 

 

9.11.6. A empresa que apresentar resultado menor que 1.00 (um.zero.zero) em qualquer 

dos índices referidos no subitem 12.12.4 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação. 

 

9.11.7. As empresas classificadas no regime de tributação Simples Nacional, devidamente 

enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP) estão dispensadas 

de apresentar a documentação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, 

em substituição, a cópia do balanço remetido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e 

à Junta Comercial, com o comprovante de entrega. 

 

9.11.8. O Microempreendedor Individual – MEI também está dispensado de apresentar a 

documentação relativa ao subitem 12.12.2 e seus subitens, devendo apresentar, em substituição, 

a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício. 

 

 

9.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

9.12.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 

da Fazenda, atualizada (site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_so-

licitacao.asp);  

9.12.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, de-

monstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (site: www.con-

sulta-crf.caixa.gov.br/); 

9.12.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-

ante a apresentação de Certidão Negativa (site: www.tst.jus.br/certidao);  

9.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, abrange inclusive as contribui-

ções sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 (site: http://servi-

cos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1);  

9.12.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do lici-

tante: Certidão Negativa de Débitos Estaduais;  

9.12.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do lici-

tante: Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

9.12.7. Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, e para 

fins do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, combinado com o art. 

1º do Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002 e no objetivo de cumprir a exigência do 

Inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme modelo sugerido no 

ANEXO VII.  

9.12.8. Apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação; ao teor do que dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

nº 10.520 de 17 de julho de 2002, podendo obedecer ao modelo do ANEXO VI e, se não o fizer, 

deverá conter todos dados informativos necessários.  

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.consulta-crf.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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9.12.9. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006 e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste artigo, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá 

comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de uma declaração, conforme ANEXO VIII.  

9.12.10. As empresas cadastradas no município poderão apresentar o Certificado de Regis-

tro Cadastral atualizado, emitido pelo município de Nanuque, em substituição dos Documentos de 

Habilitação. 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP 

10. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a MEI, 

ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que esta apresente 

alguma restrição com relação à regularidade fiscal: 

 

a) Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminha-

mento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de MEI, ME e EPP 

 

a.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 

direito ao tratamento diferenciado. 

 

b) Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automati-

camente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

b.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelos 

microempreendedores individuais, pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for 

proposta de licitante não enquadrado como MEI, ME e EPP. 

 

b.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir 

a condição de MEI, ME e EPP. Nesse caso, o(a) pregoeiro(a) convocará a arrematante a apresentar 

os documentos de habilitação, na forma do item 10 do edital. 

 

c) Visando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, fica 

estabelecida a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas no município, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do 

art. 48, do inciso III do § 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

d) Caso ocorra a situação de empate descrita no item 10, subitem b.1, o(a) pregoeiro(a) 

convocará o representante da MEI, ME e EPP mais bem classificada, imediatamente e por meio do 

sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco 

minutos. 
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e) Caso o licitante convocado não apresente lance inferior ao menor valor registrado no 

prazo acima indicado, demais MEI, ME e EPP(s) que porventura possuam lances ou propostas na 

situação do item 10, subitem b.1, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar 

lances inferiores à menor proposta. 

 

f) A MEI, ME e EPP que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão 

de disputa será considerada arrematante pelo(a) pregoeiro(a), que encerrará a disputa do item na 

sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, con-

forme item 12.3 deste edital. 

 

g) O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do 

início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 

h) Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

MEI, ME e EPP seja desclassificada pelo(a) pregoeiro(a), por desatendimento ao edital, essa pro-

posta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

 

i) Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor 

proposta passa a ser a do próximo licitante não enquadrado como MEI, ME e EPP observado o 

previsto no subitem b.1. 

 

j) No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a MEI, ME e EPP, o(a) 

pregoeiro(a) o fará através do “chat de mensagens”.  

 

k) A partir da convocação de que trata o item 10, alínea “e”, a MEI, ME e EPP terá 05 (cinco) 

minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensa-

gens”, sob pena de preclusão de seu direito.  

 

l) Caso a MEI, ME e EPP exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem 

classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece 

item 10, alínea “d” deste edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de pre-

ços,  

 

m) O julgamento da habilitação da MEI, ME e EPP obedecerá aos critérios gerais definidos 

neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.  

 

n) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será asse-

gurado a MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o licitante for declarado o vencedor do certame, para a regularização da docu-

mentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

 

10.1. Dos itens restritos à participação de MEI, ME ou EPP.  
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10.1.1. Os itens de contratação, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão desti-

nados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 

do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123 de 2006. 

 

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada conforme ANEXO III, 

no prazo de 03 (três) horas a contar da solicitação do(a) pregoeiro(a) via sistema eletrônico, ou por 

e-mail, e deverá: 

 

11.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

11.1.1. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decor-

rer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada ao fornecimento do objeto especificado. 

 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalece-

rão estes últimos. 

 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resul-

tado, sob pena de desclassificação. 

 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E ESCLARECIMENTOS 

12. Impugnações aos termos do edital poderão ser interpostas por qualquer licitante, no prazo de 

até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Setor de 

Licitação do município de Nanuque, devendo ser entregues no prédio da prefeitura, situado na Av. 

Geraldo Romano, nº 135, Centro, Nanuque/MG,  no horário das 08h às 14h, onde será emitido 

comprovante de recebimento, bem como poderão utilizar campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou ainda encaminhados via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br, 

onde será confirmado o recebimento via e-mail. 

 

12.1. Caberá ao(à) pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebi-

mento da impugnação. 

 

12.2. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusiva-

mente por meio eletrônico via e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br. 

 

12.3.1. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  

 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no cer-

tame. 

 

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moti-

vada pelo(a) pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.  

 

12.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

12.6. Para impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas ra-

zões, os documentos necessários que identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio 

ou proprietário, deverá apresentar procuração), bem como que identifiquem suas alegações.  

 

12.7. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes documentos originais, ou 

cópia simples devidamente acompanhada do original para conferência pelo(a) pregoeiro(a) ou 

equipe de apoio:  

 

12.7.1. Ato constitutivo (estatuto, contrato social ou certificado em vigor) e de todas as suas altera-

ções.  

 

12.7.2. Cópia do documento de identidade.  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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12.7.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar o 

licitante perante a Administração Pública municipal.  

 

12.8. Dos Recursos  

 

12.8.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de re-

curso, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema.  

 

12.8.2. A manifestação de recurso deverá ser realizada em campo específico da plataforma, sob 

pena de não conhecimento. 

 

12.8.3. Havendo quem se manifeste, caberá à pregoeira verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recurso, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

12.8.3.1. Nesse momento o(a) pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

 

12.8.4. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio ele-

trônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção RECURSO. 

 

12.8.5. A falta de interposição de recurso (imediata e motivada) implicará a decadência do direito 

de recurso e o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, pro-

pondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

 

12.8.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

12.8.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.8.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste edital. 

 

12.8.9. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

12.8.10. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 

 

12.8.11. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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12.9. Da Reabertura da Sessão Pública 

 

12.9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 

em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-

provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

12.10. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão re-

aberta. 

 

12.10.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

12.10.2. A convocação feita por e-mail se dará de acordo com os dados contidos no cadastro do 

fornecedor no sistema no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13. A adjudicação do objeto licitado será feita por menor preço por item observado o disposto no 

subitem. 

 

13.1. Inexistindo declaração recursal, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

 

13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedi-

mentais, a autoridade competente ao mesmo tempo, adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

ATA DE REGISTRO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

14. A ata de registro de preço será válida pelo período de 12 (doze) meses, conforme art. 15, §3º, 

III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

14.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participan-

tes que aderirem. 

 

14.2. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através do(s) representante(s) 

legal(is), será(ão) convocado(s) para a assinatura da ata de registro de preços, a qual será dado o 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato convocatório, para 

comparecimento, preferencialmente, de forma presencial no setor de contratos situado na Av. Ge-

raldo Romano, nº 135, Centro, Nanuque – MG, podendo a empresa solicitar o envio da ata de 

registro de preços/contrato, em formato PDF, por meio de correio eletrônico, e, posteriormente en-

caminhá-lo, em três vias, devidamente assinadas e rubricadas em todas as suas páginas, por via 

postal, através da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), transportadoras ou serviço semelhante, 

porém a data da postagem não será considerada, e sim a data da chegada e protocolo efetivo do 

documento no setor de Licitação do município de Nanuque, ou seja, 05 (cinco) dias úteis contados 

a partir do primeiro dia útil após a convocação para a assinatura. A ata de registro de preços/con-

trato, enviado em PDF, também poderá ser assinado digitalmente e enviado via e-mail, também no 

prazo estipulado acima. 

 

14.2.1. Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente do registro 

de preços ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justi-

ficar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, poderá 

esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por item, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

14.3. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

14.3.1. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do cer-

tame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

14.3.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

 

14.3.3. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 

 

14.3.3.1. O preço ficará disponibilizado durante a vigência da ata de preços no site da Pre-

feitura; 

 

14.3.3.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 

 

14.3.3.3. O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

 

14.3.3.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
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I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa compe-

titiva; 

 

II - Os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços 

em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

 

14.3.3.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do subitem 

anterior, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase com-

petitiva. 

 

14.4. Deverão ser observadas e cumpridas todas as formas e condições de entrega dos produtos, 

constantes no anexo I – especificação do objeto- termo de referência, deste edital. 

 

14.5. Tendo em vista a necessidade de adequação dos pagamentos de fornecedores do município 

às disposições do Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN, no momento da assina-

tura do instrumento contratual o licitante vencedor deverá protocolar junto ao Setor de contratos, 

declaração de conta bancária. A referida declaração fará parte integrante dos autos do processo. 

 

PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15. As dotações orçamentárias para o exercício de 2022, destinadas ao pagamento do objeto lici-

tado estão previstas e indicadas no processo pela área competente do município de Nanuque, sob 

os seguintes números: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
205- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
20500 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
20920900.1212200031.001 – INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 
Ficha: 261 
Fonte de Recurso – 100– Recursos Ordinários 
 
205205000824100052039– AÇÕES SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
33903000000 – Material de consumo 
Ficha: 285 
Fonte de Recurso – 100– Recursos Ordinários 
Fonte de Recurso – 129– Trans de Rec. Fun. Nacional assistência Social FNAS 
Fonte de Recurso – 156– Trans de Rec. Fun. Nacional assistência Social FEAS 
 
 

15.2. As partes das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2022 corre-

rão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 

 

15.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 

da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão requisitante, após a devida comprova-

ção da entrega dos produtos. 
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15.4. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso 

até seu recebimento regular. 

 

15.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada, enquanto pendente de liqui-

dação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços. 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16. O não cumprimento do constante neste edital e seus anexos, bem como a inexecução total ou 

parcial do contrato estarão sujeitos às penalidades previstas nas cláusulas pertinentes da ata de 

registro de preços (Anexo II), no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

17.1.1. Anexo I – Termo de Referência Especificação do Objeto; 

 

17.1.2. Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Final para Prestação do 

Serviço/Fornecimento; 

 

17.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação 

Regular Perante o Ministério do Trabalho; 

 

17.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habili-

tação. 

 

17.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de pequeno Porte 

 

17.1.6. Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço 

 

17.1.7. Anexo VII – Minuta de Contrato 

 

17.1.8. Anexo VIII – Declaração de Conta Bancária 

 

17.2. O licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer docu-

mento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
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desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

17.3. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado espe-

cificado e válido. 

 

17.4. A apresentação da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das exi-

gências de habilitação previstas no edital. O licitante ainda será responsável por todas as transa-

ções que forem efetuadas em seu nome no pregão eletrônico, assumindo como firme e verdadeira 

sua proposta e lances. 

 

17.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original 

se for substituído por cópia autenticada pelo(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o(a) pregoeiro(a) po-

derá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

 

17.7. O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do 

art. 43 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17.8. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original, sendo 

possível, ainda, a autenticação das cópias simples que deverão estar obrigatoriamente, acompa-

nhada dos documentos originais para conferência do(a) pregoeiro(a) ou equipe de apoio. 

 

17.9. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassifica-

ção da proposta. 

 

17.10. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e con-

dições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que discipli-

nam a matéria. 

 

17.11. As decisões serão publicadas no Jornal “Diário Oficial dos municípios Mineiros", quando for 

o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993., divulgadas no site www.nanuque.mg.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

 

17.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) prego-

eiro(a), equipe de apoio, representantes técnicos e pelos licitantes. 

 

17.13. A presente licitação não implica, necessariamente, contratação, podendo o município re-

vogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

http://www.nanuque.mg.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e funda-

mentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

17.14. O município de Nanuque poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura. 

 

17.15. Para atender a seus interesses, o município de Nanuque reserva-se o direito de alterar quan-

titativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites es-

tabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: licita-

cao@nanuque.mg.gov.br, pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

17.17. Fica eleito o foro da comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, para solucionar quais-

quer questões oriundas desta licitação. 

 

17.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Termo de referência 

b) Anexo II – Minuta de ata de registro de preços 

c) Anexo III – Modelo de minuta de termo de proposta 

d) Anexo IV – Modelo de declaração de elaboração de proposta independente 

e) Anexo V – Minuta de procuração particular 

f) Anexo VI – Modelo de declaração de concordância com edital e inexistência de 

fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação 

g) Anexo VII – Declaração relativa à proibição do trabalho de menor (Lei nº 9.854/1999) 

h) Anexo VIII – Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa 

enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 ou equiparado com tratamento favore-

cido 

i) Anexo IX – Minuta do termo de contrato 

 

 

Nanuque/MG, 06 de maio de 2022. 

 

 

 

 

LARISSA FREITAS DE JESUS 

Pregoeira 

  

mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DO OBJETO 

 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFER-
MARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA RE-
CANTO CONVIVER. 
 

Item Qnt. Descrição MARCA VALOR UNIT VALOR TO-
TAL 

1 01 Ambú (Reanimador pulmonar ma-
nual Adulto) Características do pro-
duto: - Fabricado em silicone de alta 
qualidade, proporciona conforto du-
rante o procedimento; - Os anéis 
das válvulas são coloridos para me-
lhorar a identificação durante os pro-
cessos de montagem do instru-
mento; - O balão de silicone é macio 
e permite uma excelente expansão e 
flexibilidade, sendo possível utilizá-lo 
com as pontas dos dedos; - Máscara 
de silicone translúcida, facilita a vi-
sualização das secreções e a verifi-
cação da respiração; - Almofada em 
silicone que proporciona melhor ve-
dação e conforto; - Anel também em 
silicone que permite uma conexão 
segura, evitando desconexões aci-
dentais. - A conexão rotativa evita 
que o tubo endotraqueal se desco-
necte se caso o operador mudar de 
posição; - Possui válvula Pop-Off 
com limite de pressão ajustada, per-
mitindo regulagem ou bloqueio; - 
Pode ser montado e desmontado fa-
cilmente; - Reutilizável; - Produto au-
toclavável. Composição: Sili-
cone/PVC; - Volume do balão: 1800 
ml - Volume de Entrega: 1050 ml; - 
Reservatório: 2700 ml; - Acompanha 
extensor de 2m; - Resistência expi-
ratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm 
H2O; - Espaço morto: Menor que 7,0 
ml; - Limitador de Pressão: 40 ou 60 
cm H2O; - Temperatura Operacio-
nal: -18ºC a 50ºC; - Temperatura de 
Armazenamento: -20ºC a 60ºC. 

   

2 01 Oxigênio (Cilindro de 20 litros) O 
Cilindro de Oxigênio 20 Litros é 
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fornecido na cor do alumínio, com 
capacidade de 20 litros. Conforme 
as normas ABNT 218-1. Para o fun-
cionamento adequado do Cilindro de 
Oxigênio 20 Litros é necessária à 
utilização de uma válvula reguladora 
com fluxômetro, umidificador e más-
cara para oxigênio. 
Informações adicionais: 
- Capacidade hidráulica: 20 Litros 
- 3,45 M³ (metro cubico) 
- Cilindro sem costura 
- Alumínio 
- Cor: Alumínio 
- Norma: DOT 3AL 
- Cilindro sem carga 
Medidas aproximadas do produto: 
Altura 103 cm 
Largura 20 cm 
Comprimento 20 cm 
Peso 18,920Kg 

3 02 Jarra plástica com medidas Com-
posição da Embalagem: 1 Jarra 
Plástica Medidora de 1 litro 
Comprimento: 15 cm Largura: 12,5 
cm Altura: 13 cm Peso: 44 g 

   

4 01 Socador de alho (para medica-
ções)Material 
Aço Inox. Dimensões do produto 
13x15x10 (cm) 
Peso do Produto 
1,08 (kg) *aproximado 

   

5 02 Escada tubular 02 degrausDescri-
ção: A Escada Clínica Tubular co-
nhecida como escada auxiliar é fa-
bricada em aço carbono 1020, pro-
porcionando um mobiliário de alta 
qualidade e durabilidade. Possui 02 
degraus com fitas antiderrapantes e 
pés com revestimento emborra-
chado, garantindo a máxima segu-
rança do paciente no momento de 
sua utilização. Trata-se de um pro-
duto com alta resistência, estabili-
dade e excelente 

   

6 04 Pasta Sanfonada (Grandes) 
 Especificações 
 Pastas Sanfonadas para arquivo 
 12 bolsas em cartão kraft 
 Encadernada com capa de papelão 
rígido revestido de percalux preto. 
 Montada de Jan/Dez 
 Fecho de tictac 
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Dimensões 
 37 x 24 cm 

7 03 Pasta Sanfonada (pequena) 
  Contém 31 divisórias 
  Acompanha etiquetas para identifi-
cação 
  Matéria prima Polipropileno, Reci-
clável, Atóxica, Impermeável, Leve 
  Cor: Transparente 
  Fechamento com elástico 
  Espessura 0,70mm 
  Dimensões 270x380mm 

   

8 04 Caixas organizadoras (Grandes) 
Cesto em plástico de alta qualidade 
(polipropileno) com alças e tampa, 
ideal para guardar roupas, toalhas, 
brinquedos 
A caixa possui alça que possibilita 
ser usada em prateleiras de des-
pensa fazendo a função de gaveta 
para espaços delimitados, a organi-
zação flui de forma leve. 

   

9 04 Caixas organizadoras (Pequenas) 
Características do Produto 
Material: Plástico Polipropileno. Pe-
queno: 23,5 cm Comprimento, 15,5 
cm Largura e 8,5 cm Altura 

   

10 03 Lixeira com pedal (Plástico) Fabri-
cada em Polietileno de Alta Densi-
dade, o que lhe confere alta resis-
tência e durabilidade, atendendo a 
todos os requisitos de segurança e 
confiabilidade. 
• A Lixeira com Pedal 50 Litros obe-
dece as normas vigentes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA). 
• Proporciona o melhor em higiene 
ao permitir que seu pedal plástico 
acione a tampa, não havendo a ne-
cessidade de contato direto com o 
lixo. 
• Possui uma haste na parte externa 
para evitar o acúmulo de resíduos e 
articulação com armação para segu-
rar o saco de lixo e facilitar seu des-
locamento do corpo da lixeira até 
que se solte com segurança. 
• Leve, atóxica e de fácil limpeza, 
nossas lixeiras ficam 100% vedadas 
quando a tampa está fechada. 
• Acompanha manual de montagem 
• Dimensões: 44x33x72 
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11 23 Pastas plásticas grandes para pa-
pel Pasta c/elástico oficio 55mm. 
Medida: 245x55x335mm 

   

12 10 Pasta Plásticas pequenas para pa-
pel. Pasta aba elástico em polipropi-
leno com lombo de 18 mm, colorido, 
com apenas uma seção. Ideal para 
guardar documentos e trabalhos es-
colares. Especificações: - Cor: cris-
tal; - Material em polipropileno; - 
Lombo de 18 mm; - Fechamento em 
elástico. Dimensões: - 21 x 15 x 2 
cm (Comprimento x Largura x Al-
tura); 

   

13 01 Aspirador Hospitalar (Aspirador 
portátil) A nova Bomba Vácuo As-
piradora 1001-VF foi projetada para 
satisfazer as necessidades do pro-
fissional que exige qualidade e se-
gurança. 
Com exclusivo design moderno e ar-
rojado, possibilita um suave movi-
mento deslizante graças aos rodí-
zios em sua base. 
- Alta Performance 
- Prático de Transportar 
- Super Silencioso 
- Com Filtro Bactericida 
Especificações Ténicas: 
Motor: Monofásico com capacitor 
permanente 1/5 HP 
Rotações: 1750 RPM 
Proteção do motor: Através de pro-
tetor térmico que desativa o conjunto 
no excesso de temperatura, tor-
nando a ligar quando a temperatura 
volta ao normal. 
Consumo: Baixo (Aproximadamente 
341W) 
Tensão de Alimentação: Automá-
tica 127/220V 
Amperagem: 2,4A em 127V e 1,25A 
em 220V 
Compressor: A pistão oscilante. 
Lubrificação: Isento. 
Fluxo: 34 litros de ar por minuto (li-
vre) 
Vácuo máximo: 25 polegadas de 
mercúrio (HG) 
Vacuômetro: Para indicação do vá-
cuo gerado. 
Regulador: Regulador de vácuo de 
zero à máximo (25 pol Hg) 

   

http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/resultadopesquisa?pag=1&departamento=&buscarpor=bomba%20v%C3%A1cuo&smart=0
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Frasco coletor: Com capacidade de 
3,25 litros de vidro autoclavável. 
Tampa do frasco: Borracha com 
acoplamento da válvula de segu-
rança incorporada. 
Válvula de segurança: Contra 
transbordamento do frasco. 
Filtro: Filtro Bactericida. 
Peso: 19Kg 
Acessórios: 
01 Tampa de borracha c/ válvula de 
segurança acoplada 
01 Jogo de cânulas (3 unidades) 
1,6 Metros de tubo de silicone 
01 Filtro bactericida 
01 Vacuômetro 
01 Folheto com manual de instru-
ções 
Dimensões: (alt.320 x larg.310 x 
compr. 210) mm 

14 01 Carrinho de curativo.Carro Cura-
tivo c/ Balde e Bacia em Inox  

• Pés em tubos inoxidável 
• Tampo e prateleira em chapa inox 
• Pés com rodízios de 2” 
• Varanda em ferro maciço 3/16 
• Puxador em tubo inoxidável 
• Dimensões: 0,40x0,80x0,80m 
• C/ Balde e Bacia 
• Total inox 

   

15 13 Camas Hospitalares com colchão  

ACOMPANHA COLCHÃO HOSPI-
TALAR COM CAPA IMPERMEÁ-
VEL 

Movimentos: Fowler/Semi-Fawler, 
flexão de pernas,dorso e vascular 

Dimensões do leito: 90×190 cm 

Altura do chão até o leito: 55 cm 
Largura das Grades laterais: 120 cm 
Altura das Grades Laterais: 39,5 cm 
Capacidade máxima: 130 kg 

   

16 02 Bandejas inox grandes 
Utilizada para armazenamento e 
acondicionamento de instrumentais 
odontológicos, medicações, resí-
duos, e o que mais for necessário 
durante o atendimento. Pode ser 
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autoclavada, garantindo a biossegu-
rança tanto ao profissional como 
para o paciente. 
 Aço inoxidável; 
 Autoclavada; 
 Garante biossegurança 
 Bandeja Retangular Hospitalar Inox, 
tamanho 22X12X1,50 cm. 

17 02 Bandejas inox pequenas 25 x35,4 
cm 
Alta resistência a corrosão, ação 
mecânica, térmica e química 
Material 
Aço Inoxidável 
Medidas 
As medidas são respectivamente 
apresentadas em: 
(Comprimento x Largura x Altura) 

   

18 02 Cuba Rim inox 26 x12 cm 
É um produto com múltiplas finalida-
des utilizado na rotina diária dos ser-
viços de saúde. Permite a acomoda-
ção, a transferência e o transporte 
de pequenos produtos durante a re-
alização de procedimentos. 
Possui alta resistência à corrosão, a 
ação mecânica, térmica e química, 
tolerando a esterilização em altas e 
baixas temperaturas. Seu formato 
com cantos arredondados facilita a 
limpeza e a higienização. 
Material Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 
 

   

19 02 Cuba para assepsia redonda 9x 5 
cm 
Cuba Asséptica Inox tamanho 
9x5.5cm, capacidade de 220 ml 

   

20 01 Prancha (Resgate em compen-
sado naval com cintos) 
Prancha de Imobilização Resgate 
SP em Madeira com Cinto de Fixa-
ção Para facilitar e auxiliar os proce-
dimentos de resgate e salvamento, a 
prancha de imobilização da Resgate 
SP possuem corrimãos para facilitar 
o transporte, é calçada com duas 
hastes paralelas para evitar o total 
contato da prancha com o solo. Não 
contém materiais presos à madeira, 
como pregos e parafusos, ou seja, 
não prejudica os exames de raio-X 
quando necessários. Características 
do produto: - Prancha de madeira; - 
Acompanha três tirantes de fixação; 
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- Possui corrimãos; - Com hastes 
que evitam o contato da prancha 
com o chão; - Confeccionada em 
compensado naval rígido de 18 mm 
com acabamento em verniz, po-
dendo ser usado em condições ad-
versas. 
Contém: 01 prancha imobilizadora e 
03 cintos de fixação; - Tamanho: 
185cm x 45cm; - Suporta até 250kg; 
- Confeccionada em compensado 
naval rígido de 18 mm. Acabamento 
em verniz; 

21 01 Colar Cervical (Kit) 
Características: 
- Confeccionado em polietileno de 
alta densidade;  
 Peça única; 
- Espessura de 2 mm; 
- Fecho em velcro; 
- Abertura na parte posterior e fron-
tal permitindo a palpação e ventila-
ção. 

   

22 01 Autoclave Flor de Lotus 5 L 
A Autoclave Digital Flor de Ló-
tus de 5 litros da Biotron tem re-
vestimento externo totalmente em 
material metálico revestido com 
pintura a pó, eliminando qualquer 
risco de oxidação e altamente re-
sistente à variação de tempera-
tura. 
Possui câmara de esterilização 
em aço inox altamente resistente à 
temperatura, pressão e oxidação, 
um display controlado por Leds, 
permitindo maior durabilidade, 
confiabilidade e facilidade operaci-
onal e um controlador micro pro-
cessado, garantindo o perfeito fun-
cionamento durante o ciclo. 
 Contém uma válvula de segu-
rança contra pressão excessiva, é 
extremamente silenciosa durante 
utilização, tem manômetro analó-
gico, despressurização manual e 
permite fazer quantos ciclos forem 
necessários de forma contínua. 
Registro na ANVISA: 
80652760003 
Voltagem: 110V e 220V (Bivolt au-
tomático) 
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Pressão de Esterilização: 1 
Kgf/cm² até 2,2Kgf/cm² 
Temperatura: 121°C até 134°C 
Potência: 600W 
Consumo de água destilada: 
100ml/ciclo 
Tempo de Ciclo com secagem: 60 
minutos 
Capacidade: 5 litros 
Garantia: 1 ano 
 DIMENSÕES E PESOS APROXI-
MADOS 
- Produto 
  Medidas da autoclave: 400 x 320 
x 300 mm (C x L x A) 
  Medidas da Câmara: 270 x 165 
mm (C x D) 
  Medidas da autoclave embalada: 
480 x 360 x 320 mm (C x L x A) 
  Peso da Autoclave: 10,8 Kg 
  Peso da Autoclave embalada: 
11,4 Kg 
 ITENS INCLUSOS      
01 Uma Bandeja 
01 Mangueira 
01 Copo Dosador 
Braçadeira 
  
 

23 01 Maca com Rodas (Maca Elevação, 
leito estofado com rodas) 
Descrição 
CARRO PADIOLA ADULTO COM 
ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO 
ESTOFADO, COM GRADES E SU-
PORTE DE SORO 
- Estrutura em tubo de aço carbono 
redondo de 1” ¼ x 1.20mm 
- Leito fixo estofado com espuma 
D26R revestido em Courvim 
- Cabeceira regulável através de 
cremalheira 
- Regulagem de altura através de 
manivela cromada e escamoteável 
- Sistema de elevação com Mani-
vela 
- Para-choque de proteção redondo 
nos quatros cantos do leito 
- Grades laterais de baixar em tubo 
de aço carbono redondo de 7/8 x 
1.20mm 
- Suporte para soro com 02 gan-
chos em aço inox (T) 
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- Rodízios giratórios de 5" em poli-
propileno, com sistema de freio em 
diagonal 
- Acabamento em pintura epóxi, 
com tratamento ferruginoso 
- Capacidade aproximada: Até 
150Kg 
- Registro MS: 80430259010 
DIMENSÕES 
Dimensão aproximada: 1960 x 600 
x 630 mm – Altura Máxima: 970 mm 
 

24 01 Comadre 

Comadre tipo Pá 40x28cm capaci-

dade 3.5L Utilizado para coleta de 

urina em pacientes acamados.  

Uma linha de produtos exclusiva-

mente sustentáveis e 100% fabrica-

dos no mercado nacional.  

Desenvolvida através do estudo do 

aço inoxidável, um dos grandes ali-

ados para a área da saúde, agora 

em uma versão totalmente inova-

dora. 

 Comadre tipo Pá em Aço Inoxidá-

vel. Garantia contra defeitos de fa-

bricação. 
Especificações Técnicas 
- Dimensões: 40 x 28 cm; - Capaci-
dade: 3,5 L; - Material: Aço Inoxidá-
vel;  
 

   

25 02 Biombo triplo 
Biombo Branco Triplo 
- Biombo Hospitalar Triplo; 
 Estrutura tubular em aço redondo; 
 Cortinas em plástico pvc 0,20 
branco; 
 - Pés com rodízios giratório de 2" 
de diâmetro; 
- Pintura eletrostática a pó  
Epóxi; - Dimensões: 1,82m largura 
aberto x 0,66m largura fechado x 
1,77m altura x 0,50m comprimento; 
- Peso: 10 KG. 

   

26 02 Hamper com tampa 
Carro de transporte 140 litros de alta 
resistência e durabilidade liso in-
terna e externamente, montado 
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sobre rodízios giratórios de 03" 
sendo 02 fixos e 02 giratórios. Pos-
sui acionamento da tampa a pedal 
confeccionado totalmente em aço 
inoxidável, com acabamento em gel 
coat isoftálico: A utilização e acaba-
mento em gel coat isoftálico em sua 
confecção o caracteriza como pro-
duto de longa vida útil, conservando 
brilho, dureza do material, pratici-
dade na limpeza e resistência a di-
versos tipos de sabões e detergen-
tes. E ainda, devido a sua matéria-
prima e processo de fabricação, sua 
coloração não descasca e permite 
sua confecção nos mais diversos 
padrões de cores sem incorrer a in-
convenientes como manchas e res-
secamentos. 
Dimensões Internas: 
Largura: 350 mm X Comprimento: 
495 mm X Altura: 660 mm. 
Dimensões Externas: 
Largura: 490 mm X Comprimento: 
575 mm X Altura (piso a extremi-
dade da tampa): 940 mm. 

27 01 Suporte de braço para coleta (Bra-
çadeira de injeção com estofado 
azul) 
Braçadeira de Injeção com Estofado 
Azul 
A Braçadeira de Injeção com Esto-
fado Azul é utilizada em hospitais, 
clínicas e laboratórios para auxílio 
na coleta de sangue e aplicações. 
A Braçadeira de Injeção com Esto-
fado Azul é resistente e confortável, 
apresenta apoio tipo concha em es-
tofado e é fabricada em base epóxi 
da mais alta qualidade. 
Informações Adicionais: 
- Resistente 
- Confortável 
- Apoio tipo concha em estofado 
- Epóxi 
- Ideal para auxílio na coleta de san-
gue e aplicações 

   

28 01 Armário com porta de vidro 
Armário Vitrine 01 porta Hospitalar E 
Veterinário 
Descrição do Produto 
Porta com fechadura cilíndrica, 
fundo e teto em chapa de aço em 
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pintura epóxi. Porta e laterais de vi-
dro cristal de 3mm e 03 prateleiras 
de vidro de 0,05mm capacidade no 
máximo 5kg por prateleira e distân-
cia entre as prateleiras 0,25cm 
Dimensões externas aproximadas: 
50 cm comp. x 40 cm prof. x 1,50 m 
altura 
Cubagem: 1,54 x 0,54 x 0,44 = 
0,365 M³ 
Peso: 21 kg 
Cubagem com engradado: 1,58 x 
0,58 x 0,48 = 0,439 M³ 
Peso: 35 kg 

29 03 Pranchetas 
A prancheta meio oficio super é 
feita com um material resistente que 
une qualidade e estilo.  
Seu prendedor é de material resis-
tente, garantindo a organização dos 
papéis com segurança.  
Possui cantos arredondados e um 
ótimo acabamento.  
A prancheta é um produto fabricado 
em poliestireno 
Especificações 
  Prancheta poliestireno oficio 
Dimensões e Peso 
  3 x 240 x 340 
  286g 

   

30 01 Eletrocardiográfico (Cardiocare 
200 Bionet) 
O Eletrocardiógrafo CardioCare 
2000 é um equipamento de 12 ca-
nais que verifica e grava o eletrocar-
diograma do paciente. Ele fornece 
aos usuários o registro de ECG´s do 
paciente, os parâmetros de medida 
para diagnóstico e auto-análise. A 
informação do paciente e a identifi-
cação do usuário são impressas 
com o ECG no relatório de saída e é 
eficaz para o controle do hospital. 
Para uma operação conveniente, os 
ECG´s podem ser verificados e gra-
vados pressionando a tecla de ata-
lho. Então, o ECG é impresso em 
um relatório tamanho A4 após apli-
car filtros, calcular os parâmetros de 
medida e auto-análise. Além da ali-
mentação AC, o equipamento pode 
ser operado continuamente com 
uma bateria recarregável interna. 
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Isto possibilita o uso do CardioCare 
2000 em ambulâncias, visitas à paci-
entes ou durante o transporte do pa-
ciente. 
Dados técnicos: 
- Impressão em formato A4 permite 
fácil visualização; 
- Função cópia permite várias im-
pressões de um único paciente; 
- Baixo custo de impressão – Fun-
ção grade permite o uso de papel 
fax; 
- Fácil operação, com apenas uma 
tecla (modo de impressão e modo 
monitor); 
- Aquisição de dados do paciente 
em 12 canais simultâneos; 
- Custo-benefício e confiabilidade 
num ECG de 12 canais; 
- Interpretação do ECG baseado no 
avançado código Minnesota; 
- Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais 
no formato A4; 
- Impressora térmica de alta resolu-
ção; 
- Economia de impressão, permite o 
uso de bobina de fax; 
- Interface para modem (transmissão 
e recepção do ECG por fax); 
- Software permite visualizar /arqui-
var / imprimir em papel comum / e-
mail. 
- Alimentação: bateria recarregável e 
rede elétrica automática 110V e 
220V; 
 
Conteúdo da embalagem: 
- 01 Eletrocardiógrafo; 
- 01 Cabo de força com 3 pinos (ali-
mentação); 
- 01 Cabo paciente de 10 vias; 
- 06 eletrodos precordiais ; 
- 04 eletrodos de membros tipo clip; 
- 01 bobina de papel termo sensível; 
- 01 Tubo de gel condutor; 
- 01 Manual de operação em Portu-
guês; 
- 01 Software para computador 
(CD). 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Faz-se necessária a aquisição dos itens deste processo licitatório, tendo em vista a necessi-
dade da aquisição dos produtos constantes em requisição, trata-se de materiais permanentes de 
enfermaria e utensílios utilizados na enfermagem com objetivo de atender a Instituição de Longa 
Permanência Recanto Conviver, conforme acordado no ExTAC: 0010153-04.2021.5.03.0146. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
3.1.1 Os bens ora licitados, enquadram-se na conceituação de objetos comuns, tendo em vista que 

se trata de bens, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de (05) cinco dias, contados a partir da emissão da Nota de 

Autorização de Fornecimento, em remessa única, no endereço que será informado em momento 

oportuno à entrega. 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua con-

formidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifi-

cações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

4.1.1 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação me-

diante termo circunstanciado. 

4.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do es-

gotamento do prazo. 

4.3.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoria-

mente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebi-

mento definitivo; 
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5.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comis-

são/servidor especialmente designado; 

5.1. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua pro-

posta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida compro-

vação; 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assu-

midas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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7.2. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.3 Não é admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos obser-
vados. 

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técni-
cas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Adminis-
tração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relaciona-
das com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-
tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

9.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da con-
tratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.2. Não mantiver a proposta. 

9.2.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará su-
jeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signifi-
cativos para a Contratante; 

9.2.3.1. Multa moratória de 0,033% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadim-
plida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

9.2.4. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
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9.2.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.2.6. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade adminis-
trativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

9.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no 
Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

 

9.3.1. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada res-
sarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

9.3.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, asempre-
sas ou profissionais que: 

 

9.3.3 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhi-
mento de quaisquer tributos; 

 

9.4 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.4.1 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 

9.4.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento pre-
visto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

9.4.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, ob-
servado o princípio da proporcionalidade. 

9.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de fornecedores. 
 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta), dias após emissão da Nota Fiscal e entrega dos produtos. Em caso de irregularidade na 

emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresen-

tação, desde que devidamente regularizados. 
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ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022 
 (Processo Administrativo n°. 086/2022) 

 
 

O Município de Nanuque, com sede no(a) Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de  

Nanuque - MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº18.398.974/0001-30 , neste ato representado pelo  

Prefeito, Sr. GILSON COLETA BARBOSA, nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 

publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, 

para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços 

da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujei-

tando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-

SIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO 

DE LONGA PERMANENCIA RECANTO CONVIVER, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... 

Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 

não podendo ser prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos pre-

ços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Adminis-

tração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo super-

veniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

4.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e com-

provantes apresentados; e 

4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais van-

tajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Admi-

nistração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra-

ticados no mercado; ou 

4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será forma-

lizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.8.6.1.por razão de interesse público; ou 

4.8.6.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do ob-

jeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) regis-

trado(s) 
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ANEXO III 

 

MODELO DO TERMO DE MINUTA DE PROPOSTA 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 (Processo Administrativo n°. 086/2022) 

 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

  

 

 

DO OBJETO 

 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFER-
MARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA RE-
CANTO CONVIVER. 
 

Item Qnt. Descrição MARCA VALOR UNIT VALOR TO-
TAL 

1 01 Ambú (Reanimador pulmonar ma-
nual Adulto) Características do pro-
duto: - Fabricado em silicone de alta 
qualidade, proporciona conforto du-
rante o procedimento; - Os anéis 
das válvulas são coloridos para me-
lhorar a identificação durante os pro-
cessos de montagem do instru-
mento; - O balão de silicone é macio 
e permite uma excelente expansão e 
flexibilidade, sendo possível utilizá-lo 
com as pontas dos dedos; - Máscara 
de silicone translúcida, facilita a vi-
sualização das secreções e a verifi-
cação da respiração; - Almofada em 
silicone que proporciona melhor ve-
dação e conforto; - Anel também em 
silicone que permite uma conexão 
segura, evitando desconexões aci-
dentais. - A conexão rotativa evita 
que o tubo endotraqueal se desco-
necte se caso o operador mudar de 
posição; - Possui válvula Pop-Off 
com limite de pressão ajustada, 
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permitindo regulagem ou bloqueio; - 
Pode ser montado e desmontado fa-
cilmente; - Reutilizável; - Produto au-
toclavável. Composição: Sili-
cone/PVC; - Volume do balão: 1800 
ml - Volume de Entrega: 1050 ml; - 
Reservatório: 2700 ml; - Acompanha 
extensor de 2m; - Resistência expi-
ratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm 
H2O; - Espaço morto: Menor que 7,0 
ml; - Limitador de Pressão: 40 ou 60 
cm H2O; - Temperatura Operacio-
nal: -18ºC a 50ºC; - Temperatura de 
Armazenamento: -20ºC a 60ºC. 

2 01 Oxigênio (Cilindro de 20 litros) O 
Cilindro de Oxigênio 20 Litros é for-
necido na cor do alumínio, com ca-
pacidade de 20 litros. Conforme as 
normas ABNT 218-1. Para o funcio-
namento adequado do Cilindro de 
Oxigênio 20 Litros é necessária à 
utilização de uma válvula reguladora 
com fluxômetro, umidificador e más-
cara para oxigênio. 
Informações adicionais: 
- Capacidade hidráulica: 20 Litros 
- 3,45 M³ (metro cubico) 
- Cilindro sem costura 
- Alumínio 
- Cor: Alumínio 
- Norma: DOT 3AL 
- Cilindro sem carga 
Medidas aproximadas do produto: 
Altura 103 cm 
Largura 20 cm 
Comprimento 20 cm 
Peso 18,920Kg 

   

3 02 Jarra plástica com medidas Com-
posição da Embalagem: 1 Jarra 
Plástica Medidora de 1 litro 
Comprimento: 15 cm Largura: 12,5 
cm Altura: 13 cm Peso: 44 g 

   

4 01 Socador de alho (para medica-
ções)Material 
Aço Inox. Dimensões do produto 
13x15x10 (cm) 
Peso do Produto 
1,08 (kg) *aproximado 

   

5 02 Escada tubular 02 degrausDescri-
ção: A Escada Clínica Tubular co-
nhecida como escada auxiliar é fa-
bricada em aço carbono 1020, pro-
porcionando um mobiliário de alta 
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qualidade e durabilidade. Possui 02 
degraus com fitas antiderrapantes e 
pés com revestimento emborra-
chado, garantindo a máxima segu-
rança do paciente no momento de 
sua utilização. Trata-se de um pro-
duto com alta resistência, estabili-
dade e excelente 

6 04 Pasta Sanfonada (Grandes) 
 Especificações 
 Pastas Sanfonadas para arquivo 
 12 bolsas em cartão kraft 
 Encadernada com capa de papelão 
rígido revestido de percalux preto. 
 Montada de Jan/Dez 
 Fecho de tictac 
Dimensões 
 37 x 24 cm 

   

7 03 Pasta Sanfonada (pequena) 
  Contém 31 divisórias 
  Acompanha etiquetas para identifi-
cação 
  Matéria prima Polipropileno, Reci-
clável, Atóxica, Impermeável, Leve 
  Cor: Transparente 
  Fechamento com elástico 
  Espessura 0,70mm 
  Dimensões 270x380mm 

   

8 04 Caixas organizadoras (Grandes) 
Cesto em plástico de alta qualidade 
(polipropileno) com alças e tampa, 
ideal para guardar roupas, toalhas, 
brinquedos 
A caixa possui alça que possibilita 
ser usada em prateleiras de des-
pensa fazendo a função de gaveta 
para espaços delimitados, a organi-
zação flui de forma leve. 

   

9 04 Caixas organizadoras (Pequenas) 
Características do Produto 
Material: Plástico Polipropileno. Pe-
queno: 23,5 cm Comprimento, 15,5 
cm Largura e 8,5 cm Altura 

   

10 03 Lixeira com pedal (Plástico) Fabri-
cada em Polietileno de Alta Densi-
dade, o que lhe confere alta resis-
tência e durabilidade, atendendo a 
todos os requisitos de segurança e 
confiabilidade. 
• A Lixeira com Pedal 50 Litros obe-
dece as normas vigentes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA). 
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• Proporciona o melhor em higiene 
ao permitir que seu pedal plástico 
acione a tampa, não havendo a ne-
cessidade de contato direto com o 
lixo. 
• Possui uma haste na parte externa 
para evitar o acúmulo de resíduos e 
articulação com armação para segu-
rar o saco de lixo e facilitar seu des-
locamento do corpo da lixeira até 
que se solte com segurança. 
• Leve, atóxica e de fácil limpeza, 
nossas lixeiras ficam 100% vedadas 
quando a tampa está fechada. 
• Acompanha manual de montagem 
• Dimensões: 44x33x72 

11 23 Pastas plásticas grandes para pa-
pel Pasta c/elástico oficio 55mm. 
Medida: 245x55x335mm 

   

12 10 Pasta Plásticas pequenas para pa-
pel. Pasta aba elástico em polipropi-
leno com lombo de 18 mm, colorido, 
com apenas uma seção. Ideal para 
guardar documentos e trabalhos es-
colares. Especificações: - Cor: cris-
tal; - Material em polipropileno; - 
Lombo de 18 mm; - Fechamento em 
elástico. Dimensões: - 21 x 15 x 2 
cm (Comprimento x Largura x Al-
tura); 

   

13 01 Aspirador Hospitalar (Aspirador 
portátil) A nova Bomba Vácuo As-
piradora 1001-VF foi projetada para 
satisfazer as necessidades do pro-
fissional que exige qualidade e se-
gurança. 
Com exclusivo design moderno e ar-
rojado, possibilita um suave movi-
mento deslizante graças aos rodí-
zios em sua base. 
- Alta Performance 
- Prático de Transportar 
- Super Silencioso 
- Com Filtro Bactericida 
Especificações Ténicas: 
Motor: Monofásico com capacitor 
permanente 1/5 HP 
Rotações: 1750 RPM 
Proteção do motor: Através de pro-
tetor térmico que desativa o conjunto 
no excesso de temperatura, tor-
nando a ligar quando a temperatura 
volta ao normal. 

   

http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/resultadopesquisa?pag=1&departamento=&buscarpor=bomba%20v%C3%A1cuo&smart=0
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Consumo: Baixo (Aproximadamente 
341W) 
Tensão de Alimentação: Automá-
tica 127/220V 
Amperagem: 2,4A em 127V e 1,25A 
em 220V 
Compressor: A pistão oscilante. 
Lubrificação: Isento. 
Fluxo: 34 litros de ar por minuto (li-
vre) 
Vácuo máximo: 25 polegadas de 
mercúrio (HG) 
Vacuômetro: Para indicação do vá-
cuo gerado. 
Regulador: Regulador de vácuo de 
zero à máximo (25 pol Hg) 
Frasco coletor: Com capacidade de 
3,25 litros de vidro autoclavável. 
Tampa do frasco: Borracha com 
acoplamento da válvula de segu-
rança incorporada. 
Válvula de segurança: Contra 
transbordamento do frasco. 
Filtro: Filtro Bactericida. 
Peso: 19Kg 
Acessórios: 
01 Tampa de borracha c/ válvula de 
segurança acoplada 
01 Jogo de cânulas (3 unidades) 
1,6 Metros de tubo de silicone 
01 Filtro bactericida 
01 Vacuômetro 
01 Folheto com manual de instru-
ções 
Dimensões: (alt.320 x larg.310 x 
compr. 210) mm 

14 01 Carrinho de curativo.Carro Cura-
tivo c/ Balde e Bacia em Inox  

• Pés em tubos inoxidável 
• Tampo e prateleira em chapa inox 
• Pés com rodízios de 2” 
• Varanda em ferro maciço 3/16 
• Puxador em tubo inoxidável 
• Dimensões: 0,40x0,80x0,80m 
• C/ Balde e Bacia 
• Total inox 

   

15 13 Camas Hospitalares com colchão  

ACOMPANHA COLCHÃO HOSPI-
TALAR COM CAPA IMPERMEÁ-
VEL 
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Movimentos: Fowler/Semi-Fawler, 
flexão de pernas,dorso e vascular 

Dimensões do leito: 90×190 cm 

Altura do chão até o leito: 55 cm 
Largura das Grades laterais: 120 cm 
Altura das Grades Laterais: 39,5 cm 
Capacidade máxima: 130 kg 

16 02 Bandejas inox grandes 
Utilizada para armazenamento e 
acondicionamento de instrumentais 
odontológicos, medicações, resí-
duos, e o que mais for necessário 
durante o atendimento. Pode ser au-
toclavada, garantindo a biossegu-
rança tanto ao profissional como 
para o paciente. 
 Aço inoxidável; 
 Autoclavada; 
 Garante biossegurança 
 Bandeja Retangular Hospitalar Inox, 
tamanho 22X12X1,50 cm. 

   

17 02 Bandejas inox pequenas 25 x35,4 
cm 
Alta resistência a corrosão, ação 
mecânica, térmica e química 
Material 
Aço Inoxidável 
Medidas 
As medidas são respectivamente 
apresentadas em: 
(Comprimento x Largura x Altura) 

   

18 02 Cuba Rim inox 26 x12 cm 
É um produto com múltiplas finalida-
des utilizado na rotina diária dos ser-
viços de saúde. Permite a acomoda-
ção, a transferência e o transporte 
de pequenos produtos durante a re-
alização de procedimentos. 
Possui alta resistência à corrosão, a 
ação mecânica, térmica e química, 
tolerando a esterilização em altas e 
baixas temperaturas. Seu formato 
com cantos arredondados facilita a 
limpeza e a higienização. 
Material Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 
 

   

19 02 Cuba para assepsia redonda 9x 5 
cm 
Cuba Asséptica Inox tamanho 
9x5.5cm, capacidade de 220 ml 

   

20 01 Prancha (Resgate em compen-
sado naval com cintos) 
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Prancha de Imobilização Resgate 
SP em Madeira com Cinto de Fixa-
ção Para facilitar e auxiliar os proce-
dimentos de resgate e salvamento, a 
prancha de imobilização da Resgate 
SP possuem corrimãos para facilitar 
o transporte, é calçada com duas 
hastes paralelas para evitar o total 
contato da prancha com o solo. Não 
contém materiais presos à madeira, 
como pregos e parafusos, ou seja, 
não prejudica os exames de raio-X 
quando necessários. Características 
do produto: - Prancha de madeira; - 
Acompanha três tirantes de fixação; 
- Possui corrimãos; - Com hastes 
que evitam o contato da prancha 
com o chão; - Confeccionada em 
compensado naval rígido de 18 mm 
com acabamento em verniz, po-
dendo ser usado em condições ad-
versas. 
Contém: 01 prancha imobilizadora e 
03 cintos de fixação; - Tamanho: 
185cm x 45cm; - Suporta até 250kg; 
- Confeccionada em compensado 
naval rígido de 18 mm. Acabamento 
em verniz; 

21 01 Colar Cervical (Kit) 
Características: 
- Confeccionado em polietileno de 
alta densidade;  
 Peça única; 
- Espessura de 2 mm; 
- Fecho em velcro; 
- Abertura na parte posterior e fron-
tal permitindo a palpação e ventila-
ção. 

   

22 01 Autoclave Flor de Lotus 5 L 
A Autoclave Digital Flor de Ló-
tus de 5 litros da Biotron tem re-
vestimento externo totalmente em 
material metálico revestido com 
pintura a pó, eliminando qualquer 
risco de oxidação e altamente re-
sistente à variação de tempera-
tura. 
Possui câmara de esterilização 
em aço inox altamente resistente à 
temperatura, pressão e oxidação, 
um display controlado por Leds, 
permitindo maior durabilidade, 
confiabilidade e facilidade 
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operacional e um controlador mi-
cro processado, garantindo o per-
feito funcionamento durante o ci-
clo. 
 Contém uma válvula de segu-
rança contra pressão excessiva, é 
extremamente silenciosa durante 
utilização, tem manômetro analó-
gico, despressurização manual e 
permite fazer quantos ciclos forem 
necessários de forma contínua. 
Registro na ANVISA: 
80652760003 
Voltagem: 110V e 220V (Bivolt au-
tomático) 
Pressão de Esterilização: 1 
Kgf/cm² até 2,2Kgf/cm² 
Temperatura: 121°C até 134°C 
Potência: 600W 
Consumo de água destilada: 
100ml/ciclo 
Tempo de Ciclo com secagem: 60 
minutos 
Capacidade: 5 litros 
Garantia: 1 ano 
 DIMENSÕES E PESOS APROXI-
MADOS 
- Produto 
  Medidas da autoclave: 400 x 320 
x 300 mm (C x L x A) 
  Medidas da Câmara: 270 x 165 
mm (C x D) 
  Medidas da autoclave embalada: 
480 x 360 x 320 mm (C x L x A) 
  Peso da Autoclave: 10,8 Kg 
  Peso da Autoclave embalada: 
11,4 Kg 
 ITENS INCLUSOS      
01 Uma Bandeja 
01 Mangueira 
01 Copo Dosador 
Braçadeira 
  
 

23 01 Maca com Rodas (Maca Elevação, 
leito estofado com rodas) 
Descrição 
CARRO PADIOLA ADULTO COM 
ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO 
ESTOFADO, COM GRADES E SU-
PORTE DE SORO 
- Estrutura em tubo de aço carbono 
redondo de 1” ¼ x 1.20mm 
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- Leito fixo estofado com espuma 
D26R revestido em Courvim 
- Cabeceira regulável através de 
cremalheira 
- Regulagem de altura através de 
manivela cromada e escamoteável 
- Sistema de elevação com Mani-
vela 
- Para-choque de proteção redondo 
nos quatros cantos do leito 
- Grades laterais de baixar em tubo 
de aço carbono redondo de 7/8 x 
1.20mm 
- Suporte para soro com 02 gan-
chos em aço inox (T) 
- Rodízios giratórios de 5" em poli-
propileno, com sistema de freio em 
diagonal 
- Acabamento em pintura epóxi, 
com tratamento ferruginoso 
- Capacidade aproximada: Até 
150Kg 
- Registro MS: 80430259010 
DIMENSÕES 
Dimensão aproximada: 1960 x 600 
x 630 mm – Altura Máxima: 970 mm 
 

24 01 Comadre 

Comadre tipo Pá 40x28cm capaci-

dade 3.5L Utilizado para coleta de 

urina em pacientes acamados.  

Uma linha de produtos exclusiva-

mente sustentáveis e 100% fabrica-

dos no mercado nacional.  

Desenvolvida através do estudo do 

aço inoxidável, um dos grandes ali-

ados para a área da saúde, agora 

em uma versão totalmente inova-

dora. 

 Comadre tipo Pá em Aço Inoxidá-

vel. Garantia contra defeitos de fa-

bricação. 
Especificações Técnicas 
- Dimensões: 40 x 28 cm; - Capaci-
dade: 3,5 L; - Material: Aço Inoxidá-
vel;  
 

   

25 02 Biombo triplo    
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Biombo Branco Triplo 
- Biombo Hospitalar Triplo; 
 Estrutura tubular em aço redondo; 
 Cortinas em plástico pvc 0,20 
branco; 
 - Pés com rodízios giratório de 2" 
de diâmetro; 
- Pintura eletrostática a pó  
Epóxi; - Dimensões: 1,82m largura 
aberto x 0,66m largura fechado x 
1,77m altura x 0,50m comprimento; 
- Peso: 10 KG. 

26 02 Hamper com tampa 
Carro de transporte 140 litros de alta 
resistência e durabilidade liso in-
terna e externamente, montado so-
bre rodízios giratórios de 03" sendo 
02 fixos e 02 giratórios. Possui acio-
namento da tampa a pedal confecci-
onado totalmente em aço inoxidável, 
com acabamento em gel coat isoftá-
lico: A utilização e acabamento em 
gel coat isoftálico em sua confecção 
o caracteriza como produto de longa 
vida útil, conservando brilho, dureza 
do material, praticidade na limpeza e 
resistência a diversos tipos de sa-
bões e detergentes. E ainda, devido 
a sua matéria-prima e processo de 
fabricação, sua coloração não des-
casca e permite sua confecção nos 
mais diversos padrões de cores sem 
incorrer a inconvenientes como 
manchas e ressecamentos. 
Dimensões Internas: 
Largura: 350 mm X Comprimento: 
495 mm X Altura: 660 mm. 
Dimensões Externas: 
Largura: 490 mm X Comprimento: 
575 mm X Altura (piso a extremi-
dade da tampa): 940 mm. 

   

27 01 Suporte de braço para coleta (Bra-
çadeira de injeção com estofado 
azul) 
Braçadeira de Injeção com Estofado 
Azul 
A Braçadeira de Injeção com Esto-
fado Azul é utilizada em hospitais, 
clínicas e laboratórios para auxílio 
na coleta de sangue e aplicações. 
A Braçadeira de Injeção com Esto-
fado Azul é resistente e confortável, 
apresenta apoio tipo concha em 

   



 
                   

54 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 011/2021 

estofado e é fabricada em base 
epóxi da mais alta qualidade. 
Informações Adicionais: 
- Resistente 
- Confortável 
- Apoio tipo concha em estofado 
- Epóxi 
- Ideal para auxílio na coleta de san-
gue e aplicações 

28 01 Armário com porta de vidro 
Armário Vitrine 01 porta Hospitalar E 
Veterinário 
Descrição do Produto 
Porta com fechadura cilíndrica, 
fundo e teto em chapa de aço em 
pintura epóxi. Porta e laterais de vi-
dro cristal de 3mm e 03 prateleiras 
de vidro de 0,05mm capacidade no 
máximo 5kg por prateleira e distân-
cia entre as prateleiras 0,25cm 
Dimensões externas aproximadas: 
50 cm comp. x 40 cm prof. x 1,50 m 
altura 
Cubagem: 1,54 x 0,54 x 0,44 = 
0,365 M³ 
Peso: 21 kg 
Cubagem com engradado: 1,58 x 
0,58 x 0,48 = 0,439 M³ 
Peso: 35 kg 

   

29 03 Pranchetas 
A prancheta meio oficio super é 
feita com um material resistente que 
une qualidade e estilo.  
Seu prendedor é de material resis-
tente, garantindo a organização dos 
papéis com segurança.  
Possui cantos arredondados e um 
ótimo acabamento.  
A prancheta é um produto fabricado 
em poliestireno 
Especificações 
  Prancheta poliestireno oficio 
Dimensões e Peso 
  3 x 240 x 340 
  286g 

   

30 01 Eletrocardiográfico (Cardiocare 
200 Bionet) 
O Eletrocardiógrafo CardioCare 
2000 é um equipamento de 12 ca-
nais que verifica e grava o eletrocar-
diograma do paciente. Ele fornece 
aos usuários o registro de ECG´s do 
paciente, os parâmetros de medida 
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para diagnóstico e auto-análise. A 
informação do paciente e a identifi-
cação do usuário são impressas 
com o ECG no relatório de saída e é 
eficaz para o controle do hospital. 
Para uma operação conveniente, os 
ECG´s podem ser verificados e gra-
vados pressionando a tecla de ata-
lho. Então, o ECG é impresso em 
um relatório tamanho A4 após apli-
car filtros, calcular os parâmetros de 
medida e auto-análise. Além da ali-
mentação AC, o equipamento pode 
ser operado continuamente com 
uma bateria recarregável interna. 
Isto possibilita o uso do CardioCare 
2000 em ambulâncias, visitas à paci-
entes ou durante o transporte do pa-
ciente. 
Dados técnicos: 
- Impressão em formato A4 permite 
fácil visualização; 
- Função cópia permite várias im-
pressões de um único paciente; 
- Baixo custo de impressão – Fun-
ção grade permite o uso de papel 
fax; 
- Fácil operação, com apenas uma 
tecla (modo de impressão e modo 
monitor); 
- Aquisição de dados do paciente 
em 12 canais simultâneos; 
- Custo-benefício e confiabilidade 
num ECG de 12 canais; 
- Interpretação do ECG baseado no 
avançado código Minnesota; 
- Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais 
no formato A4; 
- Impressora térmica de alta resolu-
ção; 
- Economia de impressão, permite o 
uso de bobina de fax; 
- Interface para modem (transmissão 
e recepção do ECG por fax); 
- Software permite visualizar /arqui-
var / imprimir em papel comum / e-
mail. 
- Alimentação: bateria recarregável e 
rede elétrica automática 110V e 
220V; 
 
Conteúdo da embalagem: 
- 01 Eletrocardiógrafo; 
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- 01 Cabo de força com 3 pinos (ali-
mentação); 
- 01 Cabo paciente de 10 vias; 
- 06 eletrodos precordiais ; 
- 04 eletrodos de membros tipo clip; 
- 01 bobina de papel termo sensível; 
- 01 Tubo de gel condutor; 
- 01 Manual de operação em Portu-
guês; 
- 01 Software para computador 
(CD). 

 
 

DESCRIÇÃO 

 

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de acordo 

como os termos do Pregão Eletrônico nº 011/2022. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do CPF nº 

(nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para fornecimento dos produtos ora ofertados, os valores constantes do relatório de 

Quantitativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal)  
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 

 

Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel timbrado da empresa 

 

 

(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído 

da empresa................................, para fins do disposto no Edital Pregão Eletrônico – SRP, declara, 

sob as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira indepen-

dente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, infor-

mado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi in-

formada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio 

ou qualquer pessoa 

 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido, com qualquer outro participante 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação 

 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 
 (Processo Administrativo n°.086/2022) 

 
Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por 
seus(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 
o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), 
a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante o Mu-
nicípio de Nanuque/MG, no que se referir ao Pregão Eletrônico nº 011/2022, com poderes para 
tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar declaração de 
que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos 
de Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar re-
dução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administra-
tivo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo(a) 
pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

 
Obs.: 

• Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de 
cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique 
o credenciado, ressaltando a possibilidade da assinatura digital. 

• Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FA-

TOS IMPEDITIVOS E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 
(Processo Administrativo n°.086/2022) 

 
..................... inscrito no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço completo), para 

cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob 
as penas da Lei, que que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexis-
tindo fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocor-
rências posteriores. 

 
Por ser verdade, firma a presente. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 

 
  



 
                   

60 

Av. Geraldo Romano, nº 135, Centro – CNPJ nº 18.398.974/0001-30 
Fone: (33) 3621-4012 – Fax: (33) 3621-5880 – CEP: 39.860-000 – licitacao@nanuque.mg.gov.br 

Prefeitura Municipal de Nanuque 
Setor de Licitações 

Pregão Eletrônico 011/2021 

ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DE MENOR (LEI Nº 

9.854/1999) 
 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 

 (Processo Administrativo n°. 086/2022) 
 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e 
artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer 
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha 

imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 OU EQUIPARADO 
COM TRATAMENTO FAVORECIDO 

 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022 
 (Processo Administrativo n°. 086/2022) 

 
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu repre-

sentante legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do 
CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 
(Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Cooperativa) nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 

Local e data 

 

                                                  __________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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ANEXO IX 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

O Município de Nanuque, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., porta-

dor(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRA-

TANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 

na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., ex-

pedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2022, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA RECANTO CONVIVER, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, 

os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do 

........................., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá-

rios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
205- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
20500 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
20920900.1212200031.001 – INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 
Ficha: 261 
Fonte de Recurso – 100– Recursos Ordinários 
 
205205000824100052039– AÇÕES SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
33903000000 – Material de consumo 
Ficha: 285 
Fonte de Recurso – 100– Recursos Ordinários 
Fonte de Recurso – 129– Trans de Rec. Fun. Nacional assistência Social FNAS 
Fonte de Recurso – 156– Trans de Rec. Fun. Nacional assistência Social FEAS 
 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O prazo de entrega dos itens é de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da emissão da 

nota fiscal em remessa, no endereço mencionado na Nota de Autorização de Fornecimento. As 

condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 
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8.1. A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação,  

de forma a fazer cumprir rigorosamente o previsto no instrumento de contrato. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRA-

TADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra-

tiva prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRA-

TANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e con-

tratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no site 

Municipal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 

o da Comarca de Nanuque – Justiça Comum. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (Três) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022 

 

 

 

_______________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

TESTEMUNHAS: 

 
       
 


