
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO 
Av. Júlio de Maílhos, 1613 –Centro 

                           Fone: (0XX54)3308-1900 

PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2012 

 
Processo nº 015/2012 
Abertura: 06 de Agosto de 2012 
Horário: 09h 
Tipo: MENOR PREÇO  
         
  
 O MUNICÍPIO DE PONTÃO - RS, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 179/2012, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que, encontra-se aberta licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do 
site www.cidadecompras.cnm.org.br, nos termos da Lei n.º10.520 de 17 de julho de 
2002, Decreto municipal nº 925 de 16/06/2009, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e 
seus anexos, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA 
DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados, 
no seguinte local: no Centro Administrativo municipal de Pontão - RS, sito na 
Avenida Júlio de Maílhos nº 1613, mediante as seguintes condições: 
 

1 - DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 

        1.1 Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para atendimento das Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Pontão - RS. Conforme as especificações descritas no ANEXO I do 
presente edital. 

 1.2 O município possui um posto de saúde central  e dois PSFs que atende 
a toda população. Com a aquisição dos equipamentos irá contribuir para ampliar 
e melhorar o atendimento em saúde da população e principalmente para a 
promoção da saúde preventiva contribuindo para uma melhoria da qualidade de 
vida da população, através da atenção básica de saúde e de medidas 
preventivas. 

1.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das 
dotações orçamentárias abaixo descritas: 

Dotações orçamentárias: 
0801.10.301.1003.1019.449052. - Equipamentos Mat. Permanente 
0802.10.301.0047.1123.449052 -  Equipamentos Mat. permanente 
 
 2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas 

as exigências estabelecidas neste Edital, e: 
 2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a 

Administração Pública em todas as esferas; 
 2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão 
competente); 

2.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa 
licitante; 

 
2.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
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2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 

da Lei Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pela 
Pregoeira e pela Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" 
ou "EPP". 

2.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de 
Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica. 

2.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou 
"EPP", significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos 
benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplacáveis ao presente certame. 

2.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, 
inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um 
enquadramento falso ou errôneo. 

2.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a 
classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada 
preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

2.2.6. O empate mencionado no item 2.2.5será verificado na situação em que 
a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual 
ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na 
qual se procederá da seguinte forma: 

2.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de 
acordo com o disposto no subitem 2.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado. 

2.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 2.2.5, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na situação definida no subitem 2.2.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

2.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

2.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação 
de habilitação. 

2.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, 
conforme item 8 deste Edital,  sob pena de inabilitação, ainda que essa 
apresente alguma restrição. 

2.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 
declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as respectivas 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

2.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
2.2.12, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas deste Edital, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao 

Pregoeiro, diretamente ou através de seu representante que, devidamente 
identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório, no interesse do representado. 

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

b)se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome 

da empresa outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de 
procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de 
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) 
outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para 

conferência pelo pregoeiro. 
3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 
uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual 
deverá ser apresentada por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a 
Carta de Credenciamento. 

 3.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer 
os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 
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4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

4.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo 
deste Edital e no horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os 
seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de 
Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no 
seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

5 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia 06 de Agosto de 2012 às 9 hs horas, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, a Pregoeira, 
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – 
DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

5.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais 
deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

5.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório 
sendo elaborada a ata de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa 
por meio eletrônico em folhas da empresa, seqüencialmente numeradas e 
rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 
clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I deste edital, 
e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, 
telefone/fax/e-mail (se houver),e nome da pessoa indicada para contatos; 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do 
envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão 
do CNPJ, Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração 
constante no ANEXO II . 
 

À Prefeitura Municipal de Pontão 
Processo Licitatório n° 015/2012 
Pregão Presencial N° 010/2012 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

Prefeitura Municipal de Pontão 
Processo Licitatório n° 015/2012 
Pregão Presencial N°010/2012 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% 
sobre o valor do item apurado após cada lance. 

b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 
64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

6.2. Prazo de entrega – O prazo de entrega não poderá exceder há 20 (vinte) 
diascontados da data da solicitação pela Secretaria Municipal da Saúde. 

6.3. Deve ser indicado preço líquido unitário, em moeda nacional, contendo, 
ainda, a descrição completa do produto ofertado, marca, modelo e demais 
dados técnicos, sendo obrigatório prospectos do fabricante de cada item 
cotado, para facilitar a análise da proposta. No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte, frete ou terceiros, 
que correrão por conta do licitante vencedor. 

6.4. A empresa deverá anexar junto a proposta comprovação do Registro dos 
produtos na ANVISA ou MS, ABNT ou IM METRO.  

6.5. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

6.6 Deve constar na proposta o prazo máximo de garantia de cada 
equipamento não podendo ser inferior a 1 ano. 

6.7. A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa 
dos lances e de acordo com as especificações do produto. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 
(três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

 

 
7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem 
novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 
a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa 
para toda a ordem de classificação. 

7.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES 
deste Edital. 
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 7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 

7.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 
podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 

7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 
Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o 
menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 
valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 

7.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço 
unitário.  

7.13 Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 

licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em 
pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 
7.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas 
e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente 
junto ao Departamento de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 
14.1 deste Edital. 

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, 
as licitantes presentes. 

8 - DA HABILITAÇÃO: 
8.1Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 
8.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá 

ser substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo 
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de 
validade e a documentação solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro 
de Fornecedores do Município.  

8.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores 
emitidos pelo Governo Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

8.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos 
seguintes documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

8.2. Da habilitação jurídica 
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a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por 
conta do credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 8.3. Regularidade fiscal 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão 
Quanto à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da 

sede da licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; 
e)Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social.  
f) Certidão de Falência e Concordata; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 

12.440/2011, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/certidao).                                                                                                                                                                                                                   

h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, 
conforme ANEXO IV. 

 
O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder 

do pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, 
devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de inutilização do envelope. 

Obs.:Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião ou servidor da Prefeitura de Pontão, ou ainda publicação em órgão da 
imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de 
autenticação e sujeitos a sua verificação. 

9 - DA ADJUDICAÇÃO: 
9.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião 
em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
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9.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes 
para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 
manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram 
intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 
03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 
todos, vista imediata do processo. 

9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante 
detentor da melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto 
do certame. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 

Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das razões de recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, 
são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 

10.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se 
relacionem às razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 10.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11 – DA ENTREGA: 
11.1. Os presentes objetos deverão ser entregue em até 20 (vinte) dias após 

a solicitação da Secretaria Municipal juntamente com a Nota Fiscal no Almoxarifado 
central.  

11.2. Verificada a não-conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital. 

11.3. A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu 
objeto. 

12 - DO PAGAMENTO: 

           12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data da entrega 
do objeto.  

          12.2 O pagamento será através de Transferência Bancária em nome do 
Licitante. 

12.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n.º do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
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13 – DAS PENALIDADES: 
13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa 

de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% 
(dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d)não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for 
o caso. 

13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 14.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, 
perante o Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 
02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as 
falhas e irregularidade que o viciaram; 

 14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 
anterior, não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera 
informação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Todos os produtos ofertados deverão ser novos, sem uso, e 

estar em fase normal de comercialização (ampla oferta no mercado), 
atendendo aos requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança 
compatíveis com as recomendadas pela ANVISA, MS, ABNT, ou norma 
equivalente; O prazo de Garantia não pode ser inferir a 12 meses da data da 
entrega. 

A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar prospectos com informações 
detalhadas dos produtos cotados, para melhor analise dos produtos 
ofertados 

15.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 
Município de Pontão, no Departamento de Compras e Licitações, sito na Av. Júlio 
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deMaílhos, 1613, ou pelo telefone/fax 54.3308-1900, no horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada 
para recebimento dos envelopes. 

15.3.Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
Departamento de Compras e Licitações. 

15.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste 
Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subseqüentes aos ora fixados. 

15.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam 
constar em sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-
mail. 

15.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência do Município de Pontão, dentro do limite permitido 
pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

15.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 

15.9 São anexos deste Edital: 
Anexo I – Especificações Técnicas - Modelo de Proposta; 
Anexo II - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

 Anexo IV - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. 
 Anexo V – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
 Anexo VI – Minuta do Contrato 
 
 15.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de 
Passo Fundo- RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

   Pontão, 23 de Julho de 2012. 

 
 
 

Delmar Máximo Zambiasi 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
 
 Em ___-___-______. 
 

________________________ 
GOMERCINDO SEGUNDO ZAMBIASI 

OAB RS 15.877 
Procurador Geral 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2012 
 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:                                    Contato: 

Endereço:                                        Cidade: 

E-mail: 

Item Descrição Produto Qtd/
Und 

Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unit. R$ 

Valor 
Total. R$ 

1.  Amalgamador capsular de alta 
velocidade, com no mínimo as 
seguintes características técnica: 
Amalgamador capsular com 
regulagem do tempo mínimo entre 0 
e 55 segundos. Com garra de aço 
inox para fixação da cápsula. 
Freqüência de trituração de no 
mínimo 4.750 oscilações por minuto. 
Voltagem:220V, garantia 12 meses. 

01    

2.  Armário vitrine com no mínimo as 
seguintes características técnica:  
Armário Vitrine com uma portas e 3 
prateleiras em vidro - Fundo e teto 
em chapa de aço - Fechadura tipo 
yale - Pés protegidos por ponteiras 
plásticas - Acabamento com pintura 
eletrostática a pó na cor branca. 
Dimensões aproximadas: 1,55m 
altura x 0,55m largura x 0,35m 
profundidade. 

01    

3.  Banco Longarina com no mínimo as 
seguintes características: Longarina 3 
lugares com base fixa, tipo 
secretaria, sem braço, dimensões 
aproximadas: 1455 cm largura x 82 
cm altura x 54cm profundidade, base 
metálica com pintura em epóxi que 
atenda as normas da NBR 
11.786/2003, revestimento em Vinil 
liso, espuma injetada de densidade 
controlada. Certificação ISO 9001. 
NBR 13962. Cor: azul. 

04    

4.  Banqueta giratória com 5 rodízios 
revestidos em polierutano (PU), 
regulagem da altura do assento 

01    
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acionada a gás, com assento com 
espuma injetada de alta densidade, 
revestido em vinil liso cor Azul. 

5.  Biombo duplo estrutura tubular 
redonda em aço - cortina em plástico 
branco - rodízios nas laterais 
Acabamento com pintura eletrostática 
a pó - Dimensões: 1,25m largura 
aberto x 1,77m altura - Dimensões: 
0,66m largura fechado x 1,77m 
altura 

02    

6.  Bisturi Cirúrgico Eletrônico 
Cautério, portátil, comcaneta de 
comando digital, Potência mínima 
100 Watts, com os seguintes 
acessórios: 01 Caneta porta-
eletrodos simples monopolar CM-05, 
com cabo de silicone; 01 Caneta de 
Comando Manual CD-04, com cabo 
de silicone; 01 Placa neutra de aço 
inox flexível PN-02 (140x195mm), 
com cabo CP11; 01 Pedal (PE 151 
RS), com cabo; 01 Jogo com 05 
eletrodos (EM10, 12, 13, 14, 15); 01 
Jogo com 02 eletrodos ginecológico. 
(EG50 e EG55); eletrodos para cuf/ 
leep, voltagem 220V. 
 

01    

7.  Cadeira de rodas em aço carbono, 
Dobrável, Pintura eletrostática, 
Assento e encosto em courvin, Apoio 
de braços e pés fixos, Pneus maciços 
ou infláveis, rodas com aros em 
alumínio, Largura do assento 40 cm, 
Largura Total 63 cm, capacidade de 
peso até 90 quilos 

02    

8.  Cadeira giratória com no mínimo as 
seguintes características:  Tipo 
Diretor, Giratória, Regulagem de 
Altura à Gás, Mecanismo Relax, 
Base Metálica com capa,  
Rodízios: Nylon, Estrutura "S" – 
Balanço, Braço regulável SL,  
revestimento em Vinil liso, espuma 
injetada de densidade controlada. 
Dimensões aproximadas: Largura 
total: 70 cm, Altura total: 102 cm, 
Profundidade total: 68 cm. 
Certificação ISO 9001. NBR 13962. 
Cor: azul.. 

02 
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9.  Cadeira Odontológica Automática, 
subida e descida do assento 
motorizado, sistema de Moto-Redutor 
isento de ruídos. - Equipo Ergo Gold 
Cart em rodízios, com seringa tríplice, 
terminal de alta rotação, terminal de 
baixa rotação, reservatório de água 
de 500 ml, tampo de vidro;Unidade 
Auxiliar Ergo Gold Cart, com cuba de 
porcelana removível, com sugador de 
alta potência;  Refletor Ergo Gold 
Cart, multifacetado 21000 LUX; 
Revestimentos em courvin. 

01    

10.  Carrinho de curativos com tampo 
inox: armação em tubo quadrado 
20x20x1,2 mm tampo superior em 
inox 0,75 mm prateleiras em chapa 
de aço de 0,75 mm com gradil em 
todo a volta rodízios de 50 mm. 
Dimensões aproximadas 
0,75x0,75x0,85 m. 

01    

11.  Carro maca padiola, estrutura em 
tubo de aço de 1 1/4"x1,20mm. Leito 
estofado compensado de 15mm, com 
espuma revestido de 
courvim.Cabeceira móvel. Altura do 
carro regulável através de uma 
manivela central cromada e 
escamoteável, com altura mínima 70 
cm de e altura máxima de  95 cm. 
Grades laterais em tubo de aço 
pintado de 1"x1,25mm. Suporte para 
soro pintado. Rodízios de 4" sendo 
dois com freios em diagonais. 
Acabamento em pintura epóxi. 
Dimensões aproximadas: 1,85x0,55 
 

02    

12.  Central de nebulização para 
inaloterapia, composto de 5 micro-
nebulizadores com válvulas 
independentes para ajuste da vazão 
do ar. Portátil montado sobre rodízios 
de borracha em gabinete totalmente 
fechado com isolamento acústico, 
com 5 conjuntos completos de 
máscaras e micro-nebulizadoras 

01    

13.  Conjunto de Laringoscópio em aço 
inox, composto de 04 peças: - 01 
cabo de laringoscópio, 01 lâmina 
curva em latão nº 02, 01 lâmina 
curva em latão nº 03, 01 lâmina 

01 
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curva em latão nº 04 para adulto. 

14.  Detector fetal portátil para 
determinação de vida fetal desde a 
10ª semana de gestação, localização 
de placenta, avaliação do ritmo 
cardíaco fetal durante gravides e 
parto, diagnostico de gravides 
múltipla,tipo lapiseira, modelo 
portátil. Indicação ambulatorial para 
acompanhamento pré-natal. Gabinete 
plástico em ABS com encaixe para 
transdutor, indicação digital de 
freqüência cardíaca em display de 
grande visibilidade, saída para fone 
de ouvido e interface PC para cópia 
do som em CD, desligamento 
automático após 5 minutos sem uso 
para economia da bateria,botão 
liga/desliga com ajuste de volume, 
baixo consumo de energia,visor em 
LCD, bolsa para transporte 

01    

15.  Escada de dois degraus com 
estrutura tubular em aço redondo; - 
Piso em madeira revestida com 
borracha antiderrapante; - Pés 
protegidos por ponteiras plásticas; 
Dimensões aproximadas: 0,40m 
largura x 0,50m comprimento x 
0,35m altura 

04    

16.  Esfignomanômetro adulto 
convencional, com sistemas aneróide 
- escala de 0 a 300 mm/hg, sistemas 
de fecho: metal e velcropêra 
insufladora e manguito em puro 
látex. Válvula de controle do ar 
sensível e precisa, com Estetoscópio 

05    

17.  Esfignomanômetro infantil alta 
precisão, anatômico. Manômetro de 
excelente visibilidade, com graduação 
de 0 a 300 mmHg, braçadeira em 
nylon com fecho de felcro, pêra 
insufladora e manguito em puro 
látex. Válvula de controle do ar 
sensível e precisa - Estetoscópio 

02    

18.  Foco de luz para procedimentos 
ambulatoriais, Lâmpada 
halógena12v.x20w. Haste rígida 
cromada. Base com rodízios. 220 
volts. Pintura epóxi a 250 C -alta 
resistência.  Altura variável.  

02    
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19.  Mesa auxiliar de mayo, estrutura 
em tubo redondo de 1"x1,20 com 
anel de fixação. Suporte para 
bandeja cromado. Bandeja em inox 
medindo 0,48x 0,32cm. Pés com 
rodízios. Acabamento em pintura 
epóxi. Dimensões aproximadas: 
0,68x0,47x0,85.  

02    

20.  Mesa de escritório em madeira MDF 
com tampo de melaminico de no 
mínimo 15mm, pés em painel, duas 
gavetas, uma com chave, dimensões 
aproximadas: 1,20mx0,70mx0,75m 

03    

21.  Mocho odontológico com 5 rodízios 
Composto de mecanismo de elevação 
mecânica e regulagem horizontal do 
encosto, estrutura cinza com rodízios. 
Tapeçaria composta de assento 
circular e encosto DGP. Estofamento 
em PVC expandido. Base, pistão e 
rodízios. Altura mínima: 47,30cm X 
Altura máxima: 59,80cm 

01    

22.  Negatoscópio de 01 corpo de mesa, 
construído em chapa de aço tratado e 
pintado , parte frontal em acrílico 
translúcido branco leitoso, iluminação 
através de 01 lâmpada de 32w, 
acionamento através de interruptor, 
alimentação 110 ou 220 
volts.Dimensões aproximadas: 
500x370x150mm. 

01    

23.  Oftalmoscópio com luz halógena, 4 
aberturas, filtro verde, ótica de 
qualidade, Lâmpada halógena XHL  e 
ótica de alta qualidade - luz  clara e 
branca, imagem brilhante. 4 
diafragmas diferentes - com todas as 
funções mais importantes.  Cabo e 
cabeça, duas peças separadas. Escala 
de lentes: - 20D a + 20D. 

03    

24.  Otoscópio e Abaixador de Língua 
com cabo metal para 2 pilhas médias 
com Estojo,Acompanham: 4 
Espéculos Auriculares reusáveis além 
do Abaixador de Língua metálico. 

02    

25.  Porta soro fixo base em tripé de 
ferro fundido, coluna em tubo de aço 
25,4 x 1,2mm com haste cromada 
com 2 ganchos e altura regulável. 

03    

26.  Suporte de Hamper, coletor de 03    
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roupa em armação em tubo redondo 
20 x 20 x1,2mm com rodízios de 
polietileno Ø 50mm com o saco de 
algodão crú: dimensões: 0,50 x 
0,80m. 

27.  Câmara para conservação de 
imunobiológicos, termolábeis e 
hemoderivados, com no mínimo as 
seguintes características:  
Gabinete externo tipo vertical, 
construído em chapas de aço tratadas 
quimicamente, com revestimento de 
pintura epóxi na cor branca. Montado 
sobre chassi metálico e sapatas 
niveladoras roscadas.  
Gabinete Interno construído 
totalmente em aço galvanizado com 
revestimento epoxi, com quatro 
prateleiras em aramado.  
Isolamento térmico em poliuretano 
injetado.  
Homogeneizador de temperatura 
com ventilação interna através de 
micro ventilador para 
homogeneização da temperatura, 
com desligamento do micro 
ventiladorda abertura da porta.  
Porta de vidro duplo, com sistema 
antiembaçante, vedação através de 
perfil magnético.  
Refrigeração através de compressor 
hermético, com circulação de gás 
ecológico R-134 A isento de CFC. 
Degelo automático com evaporação 
do condensado.  
Painel de comando tipo membrana, 
dotado de chave geral, fusíveis de 
proteção, teclas soft-touch. 
Termostato eletrônico 
microprocessado com mostrador 
digital da temperatura e dos 
parâmetros de programação, sistema 
de travamento da programação, 
sensores tipo NTC, sistema que 
restabelece os parâmetros mesmo 
com variação brusca da energia ou 
desligamento do equipamento. Filtro 
contra ruídos eletromagnéticos. 
Painel com indicações visuais 
simultâneas para refrigeração; 
desvios de temperatura; Equipada 
com dois sensores, sendo um para 

01    
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leitura digital da temperatura, imerso 
em solução de glicerol e outro ligado 
ao sistema de segurança, com 
atuação totalmente independente. 
Alarmes de temperatura abaixo de 
2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, 
falta de energia elétrica, ambas com 
tecla de inibição para silenciar o 
buzzer por 10 minutos.  
Faixa de trabalho entre 3,5ºC a 
5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. 
Registrador de temperatura 
eletrônico das temperaturas mínima e 
máximas atingidas, acionadas através 
de um toque.  
Sistema de segurança com 
termostato instalado em paralelo ao 
controlador eletrônico da câmara, 
assumindo automaticamente o 
controle das funções de comando do 
compressor de frio sempre que 
houver falha no comando eletrônico. 
Discador com sistema automático 
que realiza ligações telefônicas via 
central telefônica ou linha fixa direta, 
para até três números sempre que o 
equipamento alarmar por 
temperatura crítica.  
Capacidade interna - 240 litros. 
Dimensões externas – 187 x 48x 52 
(cm). 220 volts 50/60 hz. Sistema de 
emergência para falta de energia 
elétrica – 700 W – Bateria selada com 
autonomia para até 48 horas. 
Montado na parte inferior da câmara, 
com gaveta móvel. 
Nº do Registro MS: 

 TOTAL     
Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 
Prazo de entrega:  
Garantia: 
Prazo Pagamento:  
Local e data: 

 
 
 

___________________________ 
Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 
PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação da licitação Município de Pontão/RS, Pregão Presencial nº 010/2012. 

Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de participar em 

licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido 

declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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ANEXO III  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº 

__________, a participar da licitação instaurada pelo Município de __________, na 

modalidade de Pregão, sob o nº 010/2012, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular 

propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

_______________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 

________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho 

com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal. 

 

 

Pontão, ______ de __________________ de 2012. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2012 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO 
CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA 
(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07)  
 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou 
técnico contábil)________________________, CPF nº ____________________, 
declara, para fins de participação na licitação de n.º 10/2012, modalidade Pregão 
Presencial, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 

_____ ______________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 
 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  O  MUNICIPIO 
DE PONTÃO - RS E A EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE 
SAÚDE. 
 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE PONTÃO – 

RS, inscrita no CNPJ nº 92.451.152/0001-29 com sede na Avenida Júlio de Mailhos, 
1613, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DELMAR MÁXIMO 
ZAMBIASI, com fulcro no Processo Licitatório nº 015/2012, Pregão Presencial nº 
010/2012,doravante denominado apenas CONTRATANTE, e  de  outro  lado,  a  
empresa ...,inscrita no CNPJ Nº, com sede na, Bairro, no município de, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr., brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado, na cidade de, portador do CPF nº, cédula de 
identidade n.º, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 
procuração/Contrato social/estatuto social, resolvem celebrar o presente Contrato, 
sujeitando-se às  normas  preconizadas  nas  Leis  Federais  nºs  8.666/93  e  
10.520/02  e  alterações  posteriores,  e demais legislações pertinentes, cada qual 
naquilo que couber, mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Equipamentos, atendendo  
as  necessidades  da Secretaria Municipal de Saúde  nos termos discriminados no 
Anexo I do Edital e presente Contrato.  
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como 
as disposições dosdocumentos  adiante  enumerados,  constantes  do  Processo 
Licitatório  nº 015/2012,  e  que, independentemente  de  transcrição,  fazem  parte  
integrante  e  complementar  deste,  no  que  não  o contrariarem.   
1.3.  Osprodutos  ora  adquirido  foi  objeto  de  licitação,  de  acordo  com  o  
disposto  no  art.  1º  e parágrafo único da Lei nº 10.520/2002,  sob  a modalidade 
de Pregão, conforme Edital  e processo administrativo acima citado.  
 
Item Descrição Produto Qtd/U

n 
Marca Valor 

Unit.  
Valor Total. 

R$ 
      
      
      
      
      
      
      
 TOTAL GERAL  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 
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2.1.  A empresa contratada terá 20 (vinte) dias para entregar os Equipamentos, a 
partir do recebimento da nota de empenho, que será por e-mail. 
2.2 A solicitação dos equipamentosserá feita pelo Setor de Compras, devendo a 
entrega do referido material,  ser  efetuada  no Almoxarifado, situado na Avenida 
Júliode Maílhos, 1613, Pontão - RS.  
2.3 A prazo da entrega deverá ser de no máximo 20 (vinte) dias do recebimento da 
Nota de Empenho ou desdobramento.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portariase normas  federais, estaduais e municipais direta e  
indiretamente aplicáveis ao objeto do  contrato, bem como, aplicáveis aos casos de 
subcontratação  
3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
3.2.1Atender  prontamente  às  requisições  do  Município de Pontão  no  
fornecimento  de  materiais  de consumo   nas  quantidades  e  especificações  do 
edital, a partir da solicitação do Setor de Compras.  
3.2.2Os  materiais  a  serem  fornecidos  deverão  ter  validade  mínima  de  12  
(doze) meses.   
3.2.3 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do padrão de qualidade, 
em bom estadode  conservação,  que  apresentem  defeitos  ou  não  estejam  em  
conformidade  com  as especificações da nota de empenho.   
3.2.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município de Pontão - RS 
ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente.   
3.2.5 Prazo de garantia dos produtos deverá ser igual ou superior a um ano.  
3.2.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização do Município de Pontão - RS.   
3.2.7Manter  durante  a  vigência  do  Contrato  todas  as  condições  de  habilitação  
e qualificação exigidas no edital e presente contrato.   
3.2.8 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.   
3.2.9Comunicar  imediatamente  o  CONTRATANTE  sobre  qualquer  defeito  
apresentado  nos produtos.  
3.2.10 Responsabilizar-se pelocusteio das despesas  referente ao  transporte,  
embalagem  e seguro quando da entrega dos materiais.   
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1Será  responsável  pela  observância  às  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  
e  demais  norma legal, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
4.2 Responsabilizar-sepela  lavratura  do  respectivo  contrato,  com  base  nas  
disposições  da Lei  nº 8.666/93 e suas alterações.  
4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.  
4.4Processar  e  liquidar  a  fatura  correspondente  ao  valor  mensal,  através  de  
Ordem  Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no 
ato da contratação deverão  ter seu prazo de validade  renovada a cada vencimento, 
no máximo 10  (dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.  
4.5 Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 
esta atribuição.  
4.6 Zelar para quedurante  a vigência do Contrato  sejam  cumpridas  as obrigações  
assumidas por parte  da  CONTRATADA,  bem  como  sejam  mantidas  todas  as  
condições  de  habilitação  e qualificação exigidas na prestação.  
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CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
5.1Serão  considerados  para  efeito  de  pagamento  os  produtos  efetivamente  
entregues  pela CONTRATADA  e  aprovados  pelo  servidor  responsável  pelo  
recebimento  de  tais  produtos, respeitada a rigorosa correspondência com o Edital.  
5.2Após  a  verificação,  através  de  comunicação  oficial  do  responsável  pelo  
recebimento  dos produtos,  serão  indicadas  as  eventuais  correções  e  
complementações  consideradas  necessárias  ao Recebimento Definitivo, bem como 
estabelecido o prazo para execução;  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos 
trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no 
fornecimento dos produtos.  
6.2 Acomunicação  entre  a  fiscalização  e  a  contratada  será  realizada  através  
de  correspondência oficial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 
 
7.1. Pela aquisição dos objetos deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o VALOR TOTAL GERAL deR$ (  ). 
7.2. No preço estãoincluídos  todos os  custos diretos e  indiretos, bem  como frete, 
tributos e demais  encargos fiscais  e  trabalhistas.  
7.3. Osprodutos  ofertados  deverá, OBRIGATORIAMENTE,  atender  às  exigências  
de  qualidade, observados  os  padrões  e  normas  baixadas  pelos  órgãos  
competentes  de  controle  de  qualidade industrial – ANVISA, MS, ABNT, INMETRO, 
etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no 
art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da funcional 
programática: 

0802.10.301.1003.1019.4490.52. – Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente. 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
9.1 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a forma de entrega.   
9.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados.  
9.3 Opagamento  somente  será  efetivado  depois  de  verificada  a  regularidade  
fiscal  da  empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no 
ato da contratação deverão  ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento.  
9.4 O pagamentoserá efetuado em até 30  (trinta) dias,  a partir do atesto da Nota 
Fiscal pelo Responsável do Recebimento,  Coordenador  de  Saúde  e Secretária da 
Fazenda, em conjunto, mediante depósito em conta bancária da contratada.  
9.5O  equipamento  entregue  no Almoxarifado  deverá  ser  rigorosamente,  aquele  
descrito  na  nota  de  empenho,  sendo  que,  na hipótese de entrega de produto 
diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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10.1. A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término 
quando da entrega total dos objetos requeridos pelo Município eseu pagamento.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o 
Município de Pontão - RS poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteisa  contar  da  sua  
notificação,  aplicar,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  penal  e  civil,  as 
seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA,por  escrito,  quando  a CONTRATADA  deixar  de  atender  
quaisquer indicações aqui constantes;  
b)MULTA  COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA  no  percentual  de  5%  (cinco  por 
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d)DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  
própria  autoridade  que  aplicou  a penalidade.   
12.2.  Nahipótese  de  atraso  no  cumprimento  de  quaisquer  obrigações  
assumidas  pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente Contrato ou instrumento 
equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.  
12.3. Ovalor  da multa  aplicada  (tanto  compensatória  quanto moratória)  deverá  
ser  recolhido  no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
respectiva notificação.  
12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada 
por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1.  Ainexecução  total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
13.2.1.   determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 
enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-
se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
13.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  
de  licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
13.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
13.3.  Arescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  
autorização  escrita  e fundamentada  da  autoridade  competente.  Oscasos  de  
rescisão  contratual  serão  formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
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13.4.  Além das hipóteses derescisão  acima previstas, o Contrato  será  rescindido  
sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 
14.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
14.1.1.   nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
14.1.2.   nos preceitos de direito público;  
14.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1.  Asquestões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  
possam  ser  dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum 
da Comarca de Passo Fundo – RS com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E, parafirmeza e validade do que  foi pactuado,  lavrou-se o presente Contrato em 3  
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA.  
 
 

Pontão – RS, de 2012.  
 

 
 
 
DELMAR MAXIMO ZAMBIASI             
        Prefeito Municipal                                     
          CONTRATANTE                              CONTRATADA 
       
 
 
Testemunhas: 
 
 
______________________________                     
 
______________________________ 
 


