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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0068/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021  
 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS 
AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA – MS.  
 

DATA DA ABERTURA: 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
ÀS 08h00min  

 
PREÂMBULO 

1. DA REGÊNCIA 
2. DO OBJETO 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6. DA PROPOSTA 
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
9. DA AMOSTRA 

10. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
11. DA ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12. DA CONTRATAÇÃO  
13. DO PAGAMENTO 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
ANEXOS:  
• Anexo I – Termo de Referência; 
• Anexo II – Declaração de Habilitação; 
• Anexo III – Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos; 
• Anexo IV – Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
• Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
• Anexo VI – Minuta do Contrato; 
• Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0068/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021 
 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 

O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA - MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo menor preço por item.  
 
Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 08h:00min do dia 24 de 
novembro de 2021, no Paço Municipal, situado à Rua Bento Marques, nº 795, Centro, CEP 
79.930-000, em Aral Moreira/MS. 
 
Caso a sessão pública de Pregão não seja finalizada até as 13h00min da data prevista acima, o 
Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuação da sessão publica a partir das 08:00h, no 
mesmo endereço. 
 
1. DA REGÊNCIA LEGAL 
1.1. Lei nº 8.666/93 e alterações;  
1.2. Lei Federal nº 10.520/02;  
1.3. Lei Complementar nº 123/06 e sua alteração; 
1.4. Demais disposições contidas neste Edital. 
 
2. DO OBJETO  
2.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados 
ao Hospital e Maternidade Santa Luzia e Laboratório de Análises Clínicas do Município de Aral 
Moreira – MS.  
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Nos termos dos art. (s) 47 e 48, I da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei 
Complementar 147/14, a presente licitação é preferencialmente destinada à participação de 
micro empresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) situadas no âmbito regional desta 
entidade promotora do torneio licitatório, em especial as licitantes que: 
 
3.1.1. Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
3.1.2. Atenda aos requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
 
3.2. Por âmbito Regional entende-se aquela sediada no Estado de Mato Grosso do Sul 
 
3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 
 
3.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Aral Moreira 
– MS; 
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3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
3.3.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por servidor ou 
dirigente de órgão da entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, Inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES  
4.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá enviar 
um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela 
representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
4.2. O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao local, 
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do 
subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do original, no momento do 
credenciamento.   
 
4.2.2.  Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado 
do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 
 
4.2.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representação 
para itens distintos. 
 
4.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação conforme 
Anexo II, e de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante preencher 
a declaração no momento da abertura da sessão. 

 
4.4. A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e 
ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 

 
 
4.5. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeiro e Equipe de Apoio 
ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar das fases de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação 
relativa a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

mailto:licitacao@aralmoreira.ms.gov.br
http://www.aralmoreira.ms.gov.br/


           Estado de Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS 

Administrando Para Todos 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021 4 
Rua Bento Marques, 795  -  Centro  -  CEP 79.930-000  -  Aral Moreira/MS 

 CNPJ 03.759.271/0001-13  -  67 3488-1161 / 3488-1184 
licitacao@aralmoreira.ms.gov.br  -  www.aralmoreira.ms.gov.br 

 
 

 
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 
123/06 e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitação, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e declararem tal 
condição na forma do Anexo VIII deste edital. 
 
4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caracterizará renúncia 
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementarn° 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 
 
4.7. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caracterizará 
renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementarn° 
123/06 aplicáveis ao presente certame; 
 
4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 
 
4.9. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
 
4.10. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 
 
4.11. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos 
trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a 
interposição de recursos. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
5.1. Até o dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à 
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo II), a proposta 
escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em 
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se os 
mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres: 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL 
MOREIRA - MS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021  
ENVELOPE - 01  

PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL 
MOREIRA - MS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021 
ENVELOPE - 02 

DOCUMENTAÇÃO 
 
6. DA PROPOSTA  
6.1. As propostas comerciais deverão ser preenchidas, em uma via, com suas páginas rubricadas e 
a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais 
falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, 
deste edital. 
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6.1.1. A proposta deverá ser entregue impressa devendo conter (Razão Social, número do CNPJ, 
endereço, e meios de comunicação à distância da licitante) e em arquivo disponibilizado pelo 
Departamento de Compras e Licitações do Município de Aral Moreira/MS, para preenchimento 
das propostas, em mídia eletrônica (pen drive). 
 
6.1.2. A licitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Edital e ao 
final com a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os preços para 
aquisição dos materiais, assim como a marca do produto apresentado, quando for o caso).  
 
6.1.3. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos.  

 
6.1.4. Os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, após vírgula. 
 
6.1.5. O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERÊNCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital. 
 
6.1.6. A última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante. 
 
6.1.7. Deve indicar o prazo de entrega, não superior a 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da 
Autorização de Fornecimento, obedecido os pedidos por unidades de trabalho. 
 
6.1.8. Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 
 
6.2. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital. 
 
6.3. É de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condições apresentadas. 
 
6.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.7 e 6.1.8, não estejam indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 
 
6.5. Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar preços unitários inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos. 
 
6.6. As Propostas de Preços deverão contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada 
item constante do Anexo I deste edital. 
 
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação. 
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7.1.1. Será concedido o tratamento diferenciado previsto na LC 123/06, visando aquisição 
dos materiais objeto desta licitação, para cada item de valor iqual ou inferior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 
7.1.1.1. Para aplicação do disposto acima deverá haver a participação de 03 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediados no Estado de Mato Grosso do Sul e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório, ao contrario todos os licitantes participarão nos termos do ar. 49, II da 
LC 123/06. 
7.2. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01, contendo a Proposta de Preços Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, 
observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às 
correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério de aceitabilidade o 
“menor preço por item”. 

 
7.3. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atenderem plenamente a esses requisitos.  
 
7.4. Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as propostas 
para fase de lances, observando os seguintes critérios: 
 
a) Classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao 
menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais. 
 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), incluindo a 
primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o subitem 6.1.5; 
 
c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, 
realizar-se á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 
 
7.4.1. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
7.5. O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação de 
lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 
proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 
 
7.6. O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, 
para agilizar a sessão. 
 
7.7. Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais 
consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por consulta. 
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7.8. Em observância à Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006, na presente licitação 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
7.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta 
mais bem classificada. 
 
7.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
7.9.2. Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste 
Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.3. Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
7.9.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
7.11. Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7.12. Cumprido o disposto do item 7.11 para cada item, para fins de celeridade do processo, ser 
aberto o envelope de habilitação do licitante vencedor. 
 
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
8.1. Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE nº 02, os documentos a 
seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, 
de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 
 
8.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 
consolidação, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; ou ainda 
 
c) Inscrição do ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício. 
 
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
Obs.: os documentos elencados no subitem acima poderão ser dispensados caso tenham sido 
apresentados na fase de credenciamento. 
 
8.1.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 
c) Certidão Negativa Conjunta abrangendo as Contribuições Sociais – INSS, bem como Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), conforme Portaria MF 
nº358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria MF nº443 de 17.10.2014; 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.  
 
f) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal nº 12.440 de 
07.07.2011. 
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8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
8.1.4. Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação, conforme Anexo III deste Edital.   
 
8.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (na forma do Anexo IV deste Edital). 

 
8.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua emissão. 
 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo; 
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

 
8.4. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 
8.4.1. Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela Equipe de 
Apoio a partir do original das 07h00min às 13h00min horas do último dia útil que anteceder a 
data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação; 
 
8.4.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
8.4.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
8.4.4. O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
 
8.5. Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, 
mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 
14.12.2006). 
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8.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, através da Pregoeiro, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal 
nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.5.2. A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 de 
21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 
 
8.6. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos 
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
 
8.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 
 
8.7.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
 
8.7.2. As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 
 
8.8. OUTROS DOCUMENTOS:  
 
8.8.1. Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA;  
 
8.8.2. Declaração assinada pelo representante da Licitante atestando, sob as penas da lei, que 
nenhum dos sócios é servidor do Município de Aral Moreira – MS.  
 
9. DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

9.1. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 
9.2. A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na sede da 
administração ou enviada por email conforme endereços constantes no subitem 14.14, contendo 
os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como de documentos 
onde seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, sob pena de não 
conhecimento; 
9.3. A petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro que deverá decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à Procuradoria Jurídica para análise e 
parecer; 
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9.3.1. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão administrativa 
pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada nova data para 
realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem. 
9.4. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao 
Pregoeiro imediatamente após a declaração do(s) vencedor (es). 
9.5. A licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente que será 
liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, a qual decidirá pela sua aceitação ou não. 
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, 
implicará na decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s) 
vencedora (s). 
9.7. Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 
razões recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá ser protocolizada no Protocolo Geral 
do Município ou enviada por email conforme endereços constantes no subitem 14.14 contendo os 
documentos necessários para a perfeita identificação da recorrente, e estará disponível às demais 
licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) 
dias úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos do Pregão. 
9.8. As licitantes que desejarem impugnar o (s) recurso (s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão. 
9.9. Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso declarando o seu efeito suspensivo, e 
encaminhará à Procuradoria Jurídica para análise e parecer; após, a decisão será proferida pela 
autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 
9.10. O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a 
invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.  
9.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em conseqüência 
homologar o procedimento licitatório. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO 
10.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a (s) licitante (s) vencedora (s) com 
base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
10.2. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de 10 (dez) dias úteis, 
após regular convocação pelo Município de Aral Moreira/MS. 

 
10.3. Na hipótese de a(s) licitante (s) convocada (s) não assinar (em) o(s) contrato(s) no prazo 
mencionado no subitem anterior, o Município de Aral Moreira/MS convocará a (s) licitante (s) 
remanescente (s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo. 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento, decorrente da prestação dos serviços objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos equipamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
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atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com 
o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
11.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela detentora, de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
11.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que a detentora da ata tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 
contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
11.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
 
11.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais. 
 
11.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
prestadora. 
 
11.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 
 
11.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
Prestadora do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
11.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora 
por parte da contratante. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas decorrentes deste Pregão correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, 
utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município: 
 
020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103020159.2018 – SAÚDE TODA HORA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FICHA 668 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, 
que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, preço global ou unitário 
por lote simbólico, irrisório ou cotação de valor zero. 
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13.2. É facultado o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação. 
 
13.3. Fica assegurado ao Sr. Prefeito, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no art. 49 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
13.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
13.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e 
apresentação dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
13.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao 
contrário. 
 
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 
 
13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e da exata compreensão de sua 
proposta, durante a realização da sessão pública da licitação. 
  
13.9. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a lei. 
 
13.10. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 

 
13.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base na legislação vigente. 
 
13.12. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão à 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da 
licitação, após este período serão destruídos.   
 
13.13. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pelo Sr. Prefeito Municipal.  

 
13.14. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos 
pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licitação, com o servidor Augusto 
Olmedo de Mattos, no Paço Municipal, situado à Rua Bento Marques, nº 795, Centro, CEP 
79.930-000, em Aral Moreira/MS, ou através do email: licitacao@aralmoreia.ms.gov.br , até o 
segundo dia que anteceder a data de recebimento do envelopes I e II no horário de 7h00min às 
13h00min. 
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13.15. Fica eleito o foro da Comarca de Ponta Porã – MS, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, para processar as questões 
resultantes desta licitação e que não possam ser dirimidas administrativamente. 

 
Aral Moreira – MS, 24 de novembro de 2021. 

 
 

____________________________________ 
Gersino Rodrigues Alves 

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos médico-
hospitalares destinados ao Hospital e Maternidade Santa Luzia e Laboratório de Análises 
Clínicas do Município de Aral Moreira – MS.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação se faz necessária tendo em vista a demanda 
dessa Prefeitura Municipal em adquirir equipamentos médicos para melhor atender à 
população usuária do sistema público de saúde, através do SUS, bem como em razão da 
necessidade de se renovar os equipamentos já existentes, seja pela deterioração pelo uso 
normal ou pela passagem do tempo.  
 

3. DOS PRAZOS: O contrato terá vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93; Os equipamentos 
médico-hospitalares deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a expedição 
da Autorização de Fornecimento; Quem dentro do prazo convocado para a entrega dos materiais 
não o fizer sofrerá as sanções cabíveis; A empresa vencedora deverá ter disponibilidade para 
entregar os materiais inclusive aos feriados e finais de semana, e durante os dias úteis, após as 
17 horas; Os equipamentos deverão ser entregues exclusivamente no almoxarifado do Hospital e 
Maternidade Santa Luzia, localizado à Rua Mato Grosso do Sul, centro, neste município de Aral 
Moreira – MS ou, conforme as especificações constantes da Autorização de Fornecimento, após 
autorização do gestor do contrato.  
 
4.  DA CONTRATAÇÃO: As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais serão 
firmadas com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, 
observadas as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n. 8.666.93, 
e será formalizada através de: a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a 
entrega não envolver obrigações futuras; b) Nota de empenho ou documento equivalente e 
contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras. A licitante vencedora não 
poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da 
presente licitação. 
 
5. DO PAGAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS: O pagamento será efetuado mediante 
crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais, após 
a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea 
“b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. Os pagamentos somente serão efetuados após a 
comprovação, pela (s) fornecedora (s), de que se encontra regular com suas obrigações para 
com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de 
Débito com o INSS e com o FGTS.  
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Caberá ao Contratante: a) Efetuar o pagamento no 
prazo estipulado; b) Receber e conferir o objeto; c) Recusar o objeto que não estiver de acordo 
com as especificações; d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: a) Fornecer o material, objeto desta licitação, nas 
condições previstas neste termo; b) Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte; 
c) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da 
infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução desse contrato. 
A inadimplência da contratada, com referencia a esses encargos, não transfere à contratante a 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; d) Será 
convocado o segundo colocado, para apresentação das amostras, dos itens que forem 
reprovados, em cada desclassificação será convocado o classificado subseqüente, com o prazo 
de 03 (três) dia útil. 
  
8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: As propostas serão julgadas pelo 
critério de menor preço por item. 
 
9. VALORES DE REFERÊNCIA: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QTIDADE VLR. UNIT. VLR TOTAL 

1 Desfibrilador - Requisito: 1 canal, 7 derivações em monitor 
com display (LCD); Seleção:  360 joules (monofásico), 
sincronismo da onda R para cardioversão; Tecla: Liga/Desliga 
de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação: 
luminosa da onda “R”; Teclado:  membrana com indicação 
visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Escalas para 
seleção de carga:  01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para 
desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; Escalas 
para seleção de carga: 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules 
para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga: 9 a 15 
segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga 
automática que cancela a energia selecionada após 45 segundos 
ou manual através de tecla no painel; Dimensões: Altura 39cm x 
Largura 22cm x Comprimento 42cm; Peso aproximado: 11,4 
Kg;  Acessórios: Cabo de força tripolar, Cabo paciente 05 vias, 
Jogo de Pás externas adulto, 02 Fusíveis 2A/250v com retardo, 
02 Fusível 1A/250v com retardo 05 Eletrodos, 01 Sensor de 
Oximetria adulto de dedo (*Opcional "S"), 01 Bobina de papel 
termo sensível 50mm x 30m (*Opcional "I"); Monitor cardíaco: 
Monitoração de 01 canal de ECG; Derivações:  07; Indicação da 
Freqüência Cardíaca:  digital de 0 a 250 BPM; Alarme:  bradi e 
taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo: solto, pré-
amplificador flutuante; Proteção:  contra descarga de 
Desfibrilador; Sinal sonoro:  onda “R”; Monitoração: ECG 
através do cabo paciente ou através das próprias pás do 
Desfibrilador; Monitoração da saturação de Oximetria: - SpO2 
(Opcional "S"); Impressora: térmica de alta resolução para 
registro de ECG, parâmetros de configuração,  e eventos 
assinalados (*Opcional "I"); Indicação manual de eventos para 
impressão (*Opcional "I"); Uso te papel termo sensível de 
58mm x 30m (*Opcional "I"); Teclado de membrana sensível ao 
toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa 
com 5 polegadas; Possuir Manual de Instruções; Dados 
Complementares: registro na ANVISA.  
 

1 26.533,33 26.533,33 

2 Point of Care – Covid-19: Point of care com tecnologia de 
Imunoensaio de fluorescência; Leitor: portátil de cassetes; 
Sistema ótico: teste com alta sensibilidade; Impressora: térmica 
embutida; Tela: LCD colorida de 7’ com interface Android com 
Menus simples e intuitivos; Conectividade: LAN/ 
WiFi/Bluetooth; Dimensões/Peso: 8cmx18,5cmx25cm/1,2kg; 
Modo Single e Multi Teste; Controle de Qualidade: Cadastro 

1 78.100,00 78.100,00 
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de múltiplos controles de qualidade para cada teste, com 
rastreabilidade de lote e gráfico Levey-Jennings; 
Armazenamento de no mínimo 1000 resultados de controle de 
qualidade; Opção de alimentação: a pilhas ( mais 
portabilidade e estabilidade nos momentos de imprevisto - 
mínimo 30 testes no modo Multi Teste); Cadastro de 
usuários: mínimo 100 usuários independentes com senha 
individual para utilização do equipamento; Garantia de 
rastreabilidade de cada resultado; Armazenamento dos ID 
Chips: mínimo 500 ID chips na memória (5 lotes diferentes por 
parâmetro); Dados Complementares: Incluso uma Incubadora 
para a realização dos testes, incluso 100 kits com 25 testes de 
1Covid-19 Ag (Detecção de antígeno do SARS-COV-2 em 
amostras de nasofaringe SWAB) e 100 kits com 25 testes de 
Covid-19 Ab (Dosagem de IgG e IgM Anti-SARS-COV2)  e 
registro na ANVISA. 

3 Respirador Portátil: Ventilador eletrônico microprocessado; 
Aplicação: transporte intra/extra-hospitalar e atendimento de 
emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal; Requisito: 
Possuir sistema de fixação especifico para uso em ambulância, 
macas e unidade de resgate, inclusive aéreo; Modalidades: 
VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea; Teclado: 
membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração 
de parâmetros; Controle: diretos para volume corrente, 
frequência, relação I:E, concentração de oxigênio: pressão 
máxima, Peep, ciclo manual; Possuir alarmes de pressão 
máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e 
incluindo a rede de gases; Ajuste de oxigênio: 50 a 100%; Tecla 
de stand by; Silenciador de alarme por 2 minutos; Entrada de 
bateria externa de 11,1 vdc; Valvula reguladora de pressão 
incorporada; Peso: 4 kgs; Alimentação – 85 A 265 Vac. 
(comutação Automática); Frequência de operação – 50/60 Hz 
Bateria recarregável com 04 horas de autonomia; Volume 
Corrente 0,06 ml a 1500ml; Frequência respiratória – 2 a 99 
rpm; Tempo Inspiratório – 1,0 s; Pressão Inspiratória Limite – 1 
a 99cmH2O; Sensibilidade por Pressão – OFF: -1 à -20cmH2O; 
Concentração de O2 – 50 a 100% de O2; Alimentação: Gás – 
Oxigênio; Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 
kPa). Acompanha: Circuito Respiratório Adulto Silicone; 
Circuito respiratório Neonatal; Extensão para O2 (3m); Fonte 
de alimentação; Imput: 100-240V – 0,7A 50~60 Hz; Output: 
15Vdc 2,5A 37,5W; Manual de Operação; Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 

1 68.123,33 68.123,33 

4 Ultrassom: Ultrassom com análise Espectral Doppler para 
diagnóstico por imagem; Requisito: Móvel e transportável sobre 
rodizio; Peso máximo: 75 kg; Alto desempenho e tecnologias 
avançadas com sistema de aquisição digital; Canais digitais: 
mínimo 64.000;  Processamento:  de feixe duplo, imagem 
composta, imagem harmônica, imagem harmônica de pulso 
invertido, imagem panorâmica, imagem trapezoidal;  Faixa 
dinâmica: mínimo 200Db; Doppler com alta frequência de 
repetição de pulsos, modo simultâneo, imagem panorâmica e 
ícones gráficos dos exames;  Pacotes de medidas para: 
Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular e 
Pequenas Partes, Fetal, abdominal, crânio pediátrico 
(transfontanela), crânio adulto (transcraniano), transretal, 
transvaginal, músculo-esquelético (convencional, superficial), 
urológico, cardíaco adulto, vasos periféricos e vasos profundos;  
Possuir software de medição automática da intima media – auto 
IMT; software: para elastografia qualitativa para precisão 
diagnóstica em mamas, próstata e colo uterino; Software 
Composição sequencial de imagens que permite registrar áreas 
extensas imagem panorâmica; Botão de otimização de imagem 

1 264.266,67 264.266,67 
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em um único toque para imagem modo B e Doppler. Possuir 
software de redução de ruídos e melhoria de bordas dos tecidos. 
Excelente resolução de imagens bidimensionais, com funções 
avançadas de otimização; Ampla linha de transdutores 
multifrequenciais banda larga com no mínimo 3 diferentes 
faixas de frequência em Modo B. Possibilidade elevada de 
presets para exames programáveis com possibilidade de novas 
inclusões; Excelente sensibilidade Doppler e alta penetração. 
“Teclas de atalho para as funções mais usadas promovendo um 
ganho de produtividade; Monitor: LED de no mínimo de 21”; 
Teclado não retrátil; Modos de exibição: B, M, Triplex, Color, 
PW, CW, THI, DPI direcional, Doppler Tissular. Ter modos B 
+ B, 4B, B + PW, B + CW, Dual B (fluxo), B + Color + PW, B 
+ Color + CW, B + DPI + CW, B + DPI + PW, B + TDI + PW, 
Color + M, TDI + M; possuir software com Medidas Cardíacas 
e pacote de cálculos segmentado por modo de imagem; Doppler 
continuo, ECG; Possuir no mínimo 3 conectores ativos para 
transdutores. Frame Rate mínimo de 750 hz. Cine loop de no 
mínimo 7.000 quadros. Vir instalado Dicom 3.0 com 
Transmissão/ Worklist/ Print/Storage Commitment/MPPS. 
Transdutores: Transdutor Linear com frequência de no mínimo 
5 a 12 MHZ; Transdutor Convexo com frequência de no 
mínimo 2 a 8 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência 
de 4 a 9MHZ no mínimo e abertura de 145° no mínimo; 
Transdutor Setorial Adulto de no mínimo 2 a 4 MHZ; Possuir 4 
Portas USB 2.0; Possuir saída HDMI; Possuir Disco rígido de 
500 MB; Sistema Operacional em Windows. Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 
 

5 Analisador de Eletrólitos: Analisador de eletrólitos Na+ K+ 
CL- CA++ Li+ PH; Requisito: Pack automático acoplado atrás 
do equipamento ligado a 03 mangueiras; Rejeito (cor 
vermelha); Rejeito acoplado ao pack; fácil descarte; isento de 
limpeza; Padrão A (cverde);  Padrão B (laranja); Lavagem 
intensiva: azul, acompanha no pack,  manualmente); Faixa de 
medição, soro/sangue: Sódio 40-220[mmol/L], Potássio 1-
30[mmol/L], Cloro 20-250[mmol/L], Cálcio 0,2-5[mmol/L], 
Lítio 0,2-5[mmol/L]; Faixa de medicão de urina:  Sódio 20-
300[mmol/L], Potássio 2-150[mmol/L], Cloro 20-300[mmol/L], 
Cálcio não aplicável, Lítio não aplicável; Resolução: Sódio 
0,1[mmol/L], Potássio 0,01[mmol/L], Cloro 0,1[mmol/L], 
Cálcio 0,01[mmol/L], Lítio 0,01[mmol/L]; Reprodutibilidade 
em 20 amostras de soro: Sódio C.V.˂=1% S.D.˂=1,6, Potássio 
C.V.˂=1% S.D.˂=0,08, Cálcio S.D.˂=0,08, Cloro C.V.˂=1% 
S.D.˂=1,25, Lítio S.D.˂=0,06; Reprodutibilidade em 20 
amostras de urina: Cloro C.V.˂=5%, Sódio C.V.˂=10%, 
Potássio C.V.˂=5%, Cálcio não aplicável, Lítio não aplicável;  
Tensão: Bivolt automático; Amostras 10 a 60 amostras; Tipo de 
amostra:  Sangue, soro, plasma e urina;  Aspiração:  de amostra 
manual Seringa, tubo capilar com posicionamento inteligente;  
Volume de amostras: 100 uL para Na + K+;  Capacidade de 
eletrodos:  Expansível até 5 eletrólitos simultâneos; 
Rendimento:  60 amostras por hora (SORO); Identificação do 
paciente:  Alfanumérica até 20 caracteres; Display: Gráfico 
táctil (Touch Screen);  Calibração: Automática a cada 8 horas;  
Saída: USB;  Entrada:  leitor de código de barras; Entrada para 
teclado:  externo; Saida serial (RS232); Memória de Resultados: 
1000; Guia rápido no display; Impressora:  térmica incorporada; 
Calibração e limpezas automática;  Limpeza da agulha de 
aspiração; Eletrodos:  Na+ K+ CL- CA++ Li+ PH;  Opção de 
idiomas: Português, Espanhol, Inglês; Bateria interna Opcional; 
Fonte de alimentação: Extern, entrada 110/220V: 15 VDC saída 
37,5 W;  Dimensões:  A 28cm, L 30cm, P 27cm;  Peso: (sem 

1 58.833,33 58.833,33 
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bateria 3Kg); (com bateria 5Kg); Conexão: LIS; Função Stand 
By: 10 minuto de não utilização do equipamento; Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 

 
VALOR TOTAL: ======================================= R$ 495.856,66 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
 

NOME DO FORNECEDOR Numero do CNPJ/CPF  
  

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital e 
Maternidade Santa Luzia e Laboratório de Análises Clínicas do Município de Aral Moreira – MS. 
 
ITEM DESCRIÇÃO   QTIDADE       VLR UNIT. VLR TOTAL 

1 Desfibrilador - Requisito: 1 canal, 7 derivações em monitor 
com display (LCD); Seleção:  360 joules (monofásico), 
sincronismo da onda R para cardioversão; Tecla: Liga/Desliga 
de sincronismo com monitor para cardioversão; Indicação: 
luminosa da onda “R”; Teclado:  membrana com indicação 
visual (LEDs) para seleção de energia e funções; Escalas para 
seleção de carga:  01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para 
desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil; Escalas 
para seleção de carga: 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules 
para desfibrilação externa adulto; Tempo de carga: 9 a 15 
segundos dependendo da carga selecionada; Circuito anula carga 
automática que cancela a energia selecionada após 45 segundos 
ou manual através de tecla no painel; Dimensões: Altura 39cm x 
Largura 22cm x Comprimento 42cm; Peso aproximado: 11,4 
Kg;  Acessórios: Cabo de força tripolar, Cabo paciente 05 vias, 
Jogo de Pás externas adulto, 02 Fusíveis 2A/250v com retardo, 
02 Fusível 1A/250v com retardo 05 Eletrodos, 01 Sensor de 
Oximetria adulto de dedo (*Opcional "S"), 01 Bobina de papel 
termo sensível 50mm x 30m (*Opcional "I"); Monitor cardíaco: 
Monitoração de 01 canal de ECG; Derivações:  07; Indicação da 
Freqüência Cardíaca:  digital de 0 a 250 BPM; Alarme:  bradi e 
taquicardia com ajuste digital; Alarme de eletrodo: solto, pré-
amplificador flutuante; Proteção:  contra descarga de 
Desfibrilador; Sinal sonoro:  onda “R”; Monitoração: ECG 
através do cabo paciente ou através das próprias pás do 
Desfibrilador; Monitoração da saturação de Oximetria: - SpO2 
(Opcional "S"); Impressora: térmica de alta resolução para 
registro de ECG, parâmetros de configuração,  e eventos 
assinalados (*Opcional "I"); Indicação manual de eventos para 
impressão (*Opcional "I"); Uso te papel termo sensível de 
58mm x 30m (*Opcional "I"); Teclado de membrana sensível ao 
toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa 
com 5 polegadas; Possuir Manual de Instruções; Dados 
Complementares: registro na ANVISA.  
 

1   

2 Point of Care – Covid-19: Point of care com tecnologia de 
Imunoensaio de fluorescência; Leitor: portátil de cassetes; 
Sistema ótico: teste com alta sensibilidade; Impressora: térmica 
embutida; Tela: LCD colorida de 7’ com interface Android com 
Menus simples e intuitivos; Conectividade: LAN/ 
WiFi/Bluetooth; Dimensões/Peso: 8cmx18,5cmx25cm/1,2kg; 
Modo Single e Multi Teste; Controle de Qualidade: Cadastro 
de múltiplos controles de qualidade para cada teste, com 
rastreabilidade de lote e gráfico Levey-Jennings; 
Armazenamento de no mínimo 1000 resultados de controle de 
qualidade; Opção de alimentação: a pilhas ( mais 
portabilidade e estabilidade nos momentos de imprevisto - 
mínimo 30 testes no modo Multi Teste); Cadastro de 

1   
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usuários: mínimo 100 usuários independentes com senha 
individual para utilização do equipamento; Garantia de 
rastreabilidade de cada resultado; Armazenamento dos ID 
Chips: mínimo 500 ID chips na memória (5 lotes diferentes por 
parâmetro); Dados Complementares: Incluso uma Incubadora 
para a realização dos testes, incluso 100 kits com 25 testes de 
1Covid-19 Ag (Detecção de antígeno do SARS-COV-2 em 
amostras de nasofaringe SWAB) e 100 kits com 25 testes de 
Covid-19 Ab (Dosagem de IgG e IgM Anti-SARS-COV2)  e 
registro na ANVISA. 

3 Respirador Portátil: Ventilador eletrônico microprocessado; 
Aplicação: transporte intra/extra-hospitalar e atendimento de 
emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal; Requisito: 
Possuir sistema de fixação especifico para uso em ambulância, 
macas e unidade de resgate, inclusive aéreo; Modalidades: 
VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea; Teclado: 
membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração 
de parâmetros; Controle: diretos para volume corrente, 
frequência, relação I:E, concentração de oxigênio: pressão 
máxima, Peep, ciclo manual; Possuir alarmes de pressão 
máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e 
incluindo a rede de gases; Ajuste de oxigênio: 50 a 100%; Tecla 
de stand by; Silenciador de alarme por 2 minutos; Entrada de 
bateria externa de 11,1 vdc; Valvula reguladora de pressão 
incorporada; Peso: 4 kgs; Alimentação – 85 A 265 Vac. 
(comutação Automática); Frequência de operação – 50/60 Hz 
Bateria recarregável com 04 horas de autonomia; Volume 
Corrente 0,06 ml a 1500ml; Frequência respiratória – 2 a 99 
rpm; Tempo Inspiratório – 1,0 s; Pressão Inspiratória Limite – 1 
a 99cmH2O; Sensibilidade por Pressão – OFF: -1 à -20cmH2O; 
Concentração de O2 – 50 a 100% de O2; Alimentação: Gás – 
Oxigênio; Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 
kPa). Acompanha: Circuito Respiratório Adulto Silicone; 
Circuito respiratório Neonatal; Extensão para O2 (3m); Fonte 
de alimentação; Imput: 100-240V – 0,7A 50~60 Hz; Output: 
15Vdc 2,5A 37,5W; Manual de Operação; Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 

1   

4 Ultrassom: Ultrassom com análise Espectral Doppler para 
diagnóstico por imagem; Requisito: Móvel e transportável sobre 
rodizio; Peso máximo: 75 kg; Alto desempenho e tecnologias 
avançadas com sistema de aquisição digital; Canais digitais: 
mínimo 64.000;  Processamento:  de feixe duplo, imagem 
composta, imagem harmônica, imagem harmônica de pulso 
invertido, imagem panorâmica, imagem trapezoidal;  Faixa 
dinâmica: mínimo 200Db; Doppler com alta frequência de 
repetição de pulsos, modo simultâneo, imagem panorâmica e 
ícones gráficos dos exames;  Pacotes de medidas para: 
Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular e 
Pequenas Partes, Fetal, abdominal, crânio pediátrico 
(transfontanela), crânio adulto (transcraniano), transretal, 
transvaginal, músculo-esquelético (convencional, superficial), 
urológico, cardíaco adulto, vasos periféricos e vasos profundos;  
Possuir software de medição automática da intima media – auto 
IMT; software: para elastografia qualitativa para precisão 
diagnóstica em mamas, próstata e colo uterino; Software 
Composição sequencial de imagens que permite registrar áreas 
extensas imagem panorâmica; Botão de otimização de imagem 
em um único toque para imagem modo B e Doppler. Possuir 
software de redução de ruídos e melhoria de bordas dos tecidos. 
Excelente resolução de imagens bidimensionais, com funções 
avançadas de otimização; Ampla linha de transdutores 
multifrequenciais banda larga com no mínimo 3 diferentes 
faixas de frequência em Modo B. Possibilidade elevada de 

1   
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presets para exames programáveis com possibilidade de novas 
inclusões; Excelente sensibilidade Doppler e alta penetração. 
“Teclas de atalho para as funções mais usadas promovendo um 
ganho de produtividade; Monitor: LED de no mínimo de 21”; 
Teclado não retrátil; Modos de exibição: B, M, Triplex, Color, 
PW, CW, THI, DPI direcional, Doppler Tissular. Ter modos B 
+ B, 4B, B + PW, B + CW, Dual B (fluxo), B + Color + PW, B 
+ Color + CW, B + DPI + CW, B + DPI + PW, B + TDI + PW, 
Color + M, TDI + M; possuir software com Medidas Cardíacas 
e pacote de cálculos segmentado por modo de imagem; Doppler 
continuo, ECG; Possuir no mínimo 3 conectores ativos para 
transdutores. Frame Rate mínimo de 750 hz. Cine loop de no 
mínimo 7.000 quadros. Vir instalado Dicom 3.0 com 
Transmissão/ Worklist/ Print/Storage Commitment/MPPS. 
Transdutores: Transdutor Linear com frequência de no mínimo 
5 a 12 MHZ; Transdutor Convexo com frequência de no 
mínimo 2 a 8 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência 
de 4 a 9MHZ no mínimo e abertura de 145° no mínimo; 
Transdutor Setorial Adulto de no mínimo 2 a 4 MHZ; Possuir 4 
Portas USB 2.0; Possuir saída HDMI; Possuir Disco rígido de 
500 MB; Sistema Operacional em Windows. Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 
 

5 Analisador de Eletrólitos: Analisador de eletrólitos Na+ K+ 
CL- CA++ Li+ PH; Requisito: Pack automático acoplado atrás 
do equipamento ligado a 03 mangueiras; Rejeito (cor 
vermelha); Rejeito acoplado ao pack; fácil descarte; isento de 
limpeza; Padrão A (cverde);  Padrão B (laranja); Lavagem 
intensiva: azul, acompanha no pack,  manualmente); Faixa de 
medição, soro/sangue: Sódio 40-220[mmol/L], Potássio 1-
30[mmol/L], Cloro 20-250[mmol/L], Cálcio 0,2-5[mmol/L], 
Lítio 0,2-5[mmol/L]; Faixa de medicão de urina:  Sódio 20-
300[mmol/L], Potássio 2-150[mmol/L], Cloro 20-300[mmol/L], 
Cálcio não aplicável, Lítio não aplicável; Resolução: Sódio 
0,1[mmol/L], Potássio 0,01[mmol/L], Cloro 0,1[mmol/L], 
Cálcio 0,01[mmol/L], Lítio 0,01[mmol/L]; Reprodutibilidade 
em 20 amostras de soro: Sódio C.V.˂=1% S.D.˂=1,6, Potássio 
C.V.˂=1% S.D.˂=0,08, Cálcio S.D.˂=0,08, Cloro C.V.˂=1% 
S.D.˂=1,25, Lítio S.D.˂=0,06; Reprodutibilidade em 20 
amostras de urina: Cloro C.V.˂=5%, Sódio C.V.˂=10%, 
Potássio C.V.˂=5%, Cálcio não aplicável, Lítio não aplicável;  
Tensão: Bivolt automático; Amostras 10 a 60 amostras; Tipo de 
amostra:  Sangue, soro, plasma e urina;  Aspiração:  de amostra 
manual Seringa, tubo capilar com posicionamento inteligente;  
Volume de amostras: 100 uL para Na + K+;  Capacidade de 
eletrodos:  Expansível até 5 eletrólitos simultâneos; 
Rendimento:  60 amostras por hora (SORO); Identificação do 
paciente:  Alfanumérica até 20 caracteres; Display: Gráfico 
táctil (Touch Screen);  Calibração: Automática a cada 8 horas;  
Saída: USB;  Entrada:  leitor de código de barras; Entrada para 
teclado:  externo; Saida serial (RS232); Memória de Resultados: 
1000; Guia rápido no display; Impressora:  térmica incorporada; 
Calibração e limpezas automática;  Limpeza da agulha de 
aspiração; Eletrodos:  Na+ K+ CL- CA++ Li+ PH;  Opção de 
idiomas: Português, Espanhol, Inglês; Bateria interna Opcional; 
Fonte de alimentação: Extern, entrada 110/220V: 15 VDC saída 
37,5 W;  Dimensões:  A 28cm, L 30cm, P 27cm;  Peso: (sem 
bateria 3Kg); (com bateria 5Kg); Conexão: LIS; Função Stand 
By: 10 minuto de não utilização do equipamento; Dados 
Complementares: registro na ANVISA. 

1   

 
VALOR TOTAL: =========================================R$  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) _______________________________________________, CNPJ/MF 
nº_______________________________________, situada (endereço completo) 
_______________________________________, declara, sob as penas da Lei, nos termos do 
Inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da 
habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial n° 0025/2021, autorizado pelo Processo 
Administrativo n° 0068/2021. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 
 
 
 
 
_________________________ (_____), ______ de ____________ _ de 2021. 
                     cidade                    estado 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do  

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 
 
 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, 
sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma 
determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 
 
 
 
 

               __________________________________________________ 
 

           Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 

NOME: ____________________________________________ 
 
 
 

___________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 
 
 

___________________________________________________ 
Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0068/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2021   
 
 
........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 
nº.................................... e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela 
Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de ______ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 

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

MINUTA DO CONTRATO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua Bento Marques, nº 795, Centro, CEP 79.930-000, em Aral Moreira/MS, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, 
brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF/MF n.º 839.314.301-20, residente e 
domiciliado na Rua 09 de novembro, nº 206, Vila Barbosa, Aral Moreira - MS, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa _________________________________, inscrita no 
CNPJ-MF sob o nº. _____________________________, com estabelecimento na 
________________________________, n°. _________, na cidade de _____________________-
____, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. (a). 
____________________, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG nº. ___________, 
emitida pela SSP/____, e do CPF nº. _____________________, doravante denominada 
CONTRATADA e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de licitação modalidade 
Pregão Presencial nº. 0025/2021, e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação, 
atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital e Maternidade Santa 

Luzia e Laboratório de Análises Clínicas do Município de Aral Moreira – MS.  

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
O valor total para aquisição dos equipamentos é de R$ 
__________________(_____________________________), conforme tabela abaixo: 

 
ITE
M DESCRIÇÃO UND QNT MARCA VLR UNT VLR TOTAL 

       
       

VALOR TOTAL R$ 

2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% do valor do Contrato. 

2.2. O preço proposto será considerado suficiente e completo, para as despesas decorrentes de 
carregamento, descarregamento, fretes, transportes e de todas as operações, de única e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, 
bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa 
incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 

3.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva 
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, 
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inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e 
alterações. 

 
3.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela detentora, de que se 

encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 

 
3.3. O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei 

Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do custo da 
produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou 
ainda na variação mensal do IPCA/IBGE; 
 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o 
produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número 
de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso;  

 
3.5.  Caso ocorram majorações significativas no custo dos produtos, dentro do período contratual, 

majorações estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
prejudicando a sua execução, poderá ser feito e alinhamento dos preços atingidos por estas 
variações, ficando eleito o índice oficialmente determinado por lei, com o objetivo de 
garantir a exeqüibilidade dos serviços contratados.  
 

3.6.  Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a legislação vigente. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
1.1 O presente Contrato tem duração de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado a 

critério da CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
5.1. A aquisição dos equipamentos a que se refere o presente Contrato corre à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103020159.2018 – SAÚDE TODA HORA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FICHA 668 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA: 
6.1. Da CONTRATANTE: a contratante se obriga a:  

6.1.1. Cumprir fielmente as cláusulas do presente edital, inclusive a forma de pagamento 
nele descrita. 
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6.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da vencedora aos locais da entrega dos 
produtos;  

6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
vencedora;  

6.1.4. Exercer a fiscalização dos produtos por servidores designados, na forma prevista 
neste edital; 

6.1.5. Disponibilizar 1 (um) servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos;  
6.1.6. Comunicar oficialmente à vencedora quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave.  
6.2. Da CONTRATADA: a CONTRATADA obriga-se expressamente ao seguinte:  

6.2.1. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto 
desta licitação, tais como: salários; seguros de acidente; encargos trabalhistas, sociais 
e previdenciários; indenizações; vales-refeições; vales-transportes e outras que por 
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.  

6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação da 
entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execução e verificar as 
condições em que está sendo entregue;  

6.2.3. Responder por seus empregados em decorrência dos materiais, inclusive pela 
imediata indenização de danos por eles eventualmente causados;  

6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Secretaria Municipal de 
Saúde;  

6.2.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da entrega dos produtos, objeto deste Pregão;  

6.2.6. Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  

6.2.7. Entregar os produtos solicitados em horário de funcionamento, conforme 
cronograma estabelecido pelas secretarias, ou conforme especificação do Termo de 
referência; 

6.2.8. Apresentar sempre que solicitado pela CONTRATADA, os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e recolhimento dos encargos sociais;  

6.2.9. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação deste 
Pregão. 

7. CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
7.1. É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigência do contrato, 

a contratação de servidor do quadro da CONTRATANTE.  
7.2. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste Pregão. 
7.3. É vedada a subcontratação, salvo com autorização prévia do CONTRATANTE. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. Durante a vigência do Contrato, os produtos serão fiscalizados por servidor designado 

para esse fim, representando a CONTRATANTE.  
8.2. O representante anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

entrega dos gêneros alimentícios, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados.  

8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas à CONTRATADA, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

8.4. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre 
que for necessário. 

8.5. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE poderá, 
ainda sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

8.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela entrega do objeto, a 
CONTRATADA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os gêneros 
alimentícios diretamente ou por prepostos designados.  

9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA 
9.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da 

Contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, ficará a Contratada, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades: 

I. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 
contrato;  
II. Cancelamento do preço registrado; 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 

9.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
9.3. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

I. Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso até o décimo dia; 
II. Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e, 
III. Cancelamento do preço registrado.   

9.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação 
de serviço: 

I. Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
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II. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida 
ou da totalidade do fornecimento não executado pela Contratada; 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 
da Lei Federal nº 8.666/93 respeitando o princípio da proporcionalidade. 

9.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de 
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 

9.7.  Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

9.8. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação. 

9.9. Fica garantido à Contratada o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato. 

9.10. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da 
Administração Pública deste Município da aplicação da pena.  

9.11. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral deste Município. 

9.12. Competirá a cada usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 9.3. 

9.13. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva da 
autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, facultada a ampla 
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a reabilitação ser 
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo 
de sanção mínima de 02 (dois) anos. 

9.14. A CONTRATANTE, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das 
obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas 
no instrumento de convocação. 
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9.15. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 
Município de Aral Moreira, Estado do Mato Grosso do Sul. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - A RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1. A falência da CONTRATADA provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como 

também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.  
10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato:  

10.2.1. O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais. 
10.2.2. A paralisação dos serviços em justa causa e sem prévia comunicação à 

CONTRATADA.  
10.2.3. Caso a CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública ou grave 

perturbação da ordem interna, não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 
(noventa) dias a contar da apresentação da fatura sem qualquer satisfação do débito, a 
CONTRATADA poderá suspender as entregas, independentemente de interpelação 
judicial, desde que:  
a) Envie para a CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias, antes da paralisação, 

correspondência comunicando o fato;  
b) Conserve as entregas que causem riscos aos servidores e a população. Fica 

assegurado à CONTRATANTE o direito de intervir nas entregas que compõem o objeto 
do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve ou por qualquer outro motivo 
justificável, superior a 05 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as 
instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa CONTRATADA. 

12.3 Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a situação 
de normalidade, a CONTRATANTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as 
instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos 
fornecimentos.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
11.1. Fica estabelecido o foro da Comarca de Ponta Porã – MS, para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 

Aral Moreira - MS, XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 
 
 _________________________________                          _______________________________   
       Alexandrino Arévalo Garcia                                                        CONTRATADA 
            Prefeito Municipal 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
A Empresa _________________________, inscrita no CNPJ/MF n° _____________, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. (a) ______________, portador (a) da Carteira de 
Identidade n° ____________ expedida pela ___/___ e de CPF n° ______________, DECLARA, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada 

 
(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 
123/12006. 
 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 
3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

_______________________ - MS, _____ de________________ de _______. 
 
 
 

      CARIMBO DE CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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