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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

EDITAL N° 1031 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

MENOR PREÇO ITEM 

 

 O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, e Lei Federal n° 
8.666/1993, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local indicados, fará realizar Pregão Eletrônico nº 

03/2021 para a aquisição de equipamento permanente ambulatorial, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 10/12/2021 

HORÁRIO: 14h00min  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: bllcompras.com 

 

               2 – OBJETO:  

2.1 - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipamento permanente ambulatorial para uso na Secretaria da Saúde. 

 

 

 

ITEM ESPEC. OBJETO / DESCRIÇÃO PA ESF UBS 

STA. 

ROSA 

MÉDIA 

REFERÊNCIA 

R$ 

01 Unid. ESCADA 2 DEGRAUS 

HOSPITALAR 

- Estrutura tubular em aço redondo 
- Pintura eletrostática a pó "Epóxi" 

com tratamento anti-ferrugem. 

Dimensões externas aproximadas: 
Largura: 39cm 

Profundidade: 56cm 

Altura: 33cm 
Altura 1º degrau: 18cm 

Dimensões de cada degrau: 21cm x 

38,5cm 

3  5 487,50 

02 Unid. CAMA HOSPITALAR 3 

movimentos motorizada + 

colchão impermeável                                            

Cama Hospitalar possibilita os 

seguintes Movimentos: 

Fowler/Semi-Fowler, flexão de 

pernas, dorso, vascular e 

elevação do leito Estrutura em 

aço carbono 1,20 mm, perfilado 

em ‘U’ 50x25x2,65 mm 

 Estrado de chapa de aço 1,20 

mm, espessura de 0,6 mm, em 

estrutura de cantoneira 1”x1/8” 

 Base do terceiro movimento em 

aço carbono metalon 

30x50x1,20mm 

 Acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina 

epóxi-poliéster 

1   11.988,50 



 Rodízios de 3” com freios de 

ação dupla na diagonal. 

 
 

03 Unid. MACA GINECOLÓGICA                                                          

Mesa para realização de exames 

ginecológicos, revestido em 

courino, com regulagem na 

altura das pernas.  Armação 

tubular de 1.1/4";- Pintura 

eletrostática;- Leito estofado em 

courino;- Altura das pernas 

regulável;- Perneiras em aço 

revestida em courino; 
 

  1 2.235,00 

04 Unid. SELADORA DE 

EMBALAGEM HOSPITALAR  

A seladora manual é um 

equipamento pensado para selar 

embalagens de forma prática e 

rápida, levando em média 

apenas 2 segundos para realizar 

a selagem, sem deixar de lado a 

qualidade. Possui 8 níveis de 

temperatura para selagem, que 

devem ser ajustados de acordo 

com a espessura do material 

utilizado, a regulagem de 

selagem é prática o bastante 

para, caso a espessura do 

plástico se mantiver a mesma, 

ela pode ser ajustada no 

primeiro uso e não terá mais a 

necessidade de alterar o ajuste 

de temperatura. 
 

 2  1.600,00 

05 Unid. SELADORA DE 

EMBALAGEM HOSPITALAR 

COM PEDAL                A 

seladora de pedal com 

temporizador da Cetro é um 

equipamento desenvolvido para 

selar embalagens de forma 

prática e rápida, levando em 

média apenas alguns segundos 

para realizar a operação, com 

um resultado ideal de selagem. 

Equipamento de fácil uso, com 

várias opções de tamanho da 

barra de selagem, controle de 

aquecimento e acionamento 

prático com apenas um botão. 
 

1   800,00 

                                

3 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

3.2- As despesas decorrentes do Presente PREGÃO correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

4169 

              3.3 –  O pagamento será realizado em 05 (cinco) dias úteis após entrega da nota fiscal ou fatura que conste especificadamente a 

quantidade recebida na ocasião. 
              3.4 – Para a efetivação do pagamento, a fatura ou nota fiscal deverá conter a assinatura do servidor encarregado pelo recebimento 

atestando a entrega. 

              3.5 – O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da CONTRATADA, ficando as 
tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 

              3.6- A entrega dos produtos, sendo feita através de transportadora, a mesma deverá esperar a conferência dos volumes para o 

recebimento provisório, a não conferência ocasionará a devolução imediata dos volumes. 
               3.7 - O recebimento definitivo será efetuado após completa conferência dos produtos entregues, caso estes não sejam 

compatíveis com o solicitado, serão rejeitados e devolvidos ao licitante vencedor devendo o mesmo apresentar materiais de acordo 

com o solicitado no Edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de o licitante ser declarado inidôneo pelo Município. 



 

4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente cadastrados, por meio do sítio bllcompras.com, 

bem como os interessados que preencham os requisitos previstos neste edital.  

4.2 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está 
ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos neste edital. 

4.3 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste edital. 

4.4 - Não poderão participar deste Pregão: 

a) - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão: 

a.1- Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização específica dos sócios para 

contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato social ou estatuto; 

a.2 - A autorização de assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para instauração e deliberação 

previstas em lei para cada tipo de sociedade. 

a.3 - Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembléia ou o documento equivalente. 

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país: 

b.1 - Empresas impedidas de licitar e contratar com a União (Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº 
5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com o Município de Capivari do Sul 

(Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

b.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

b.3 - Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial; 

b.4 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

4.5 - Só participarão da reabertura da sessão pública, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos, em campo próprio 

disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste 
momento.  

5 – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO  PORTE E EQUIPARADOS 

5.1 - No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus arts. 42 a 49. 

5.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo. 

5.3 - No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 2.400.000,00, em conformidade com 

as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, a sociedade cooperativa 
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

5.4 - A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, às microempresas e empresas de 

pequeno porte. 
5.5 - A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado. 

5.6 - Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
nem possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que 

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 05 
de setembro de 2007). 

a) - A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no 

pregão na qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de viabilizar a preferência e os demais 
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá 

ser enviada ao pregoeiro até a data e horário marcados para abertura da sessão. 

5.7 - A sociedade que deixar de atender a exigência do item 6.6 e seu subitem não poderá fazê-lo posteriormente. Nesse caso, a não 
apresentação da declaração importará na renúncia pelo interessado do tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 

5.8 - A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só 

deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

 

 

 

6 – DOS ANEXOS 

6.1 - Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

  Anexo I –   Declaração de inexistência de fatos impeditivos à habilitação; 



                                    Anexo II –  Declaração de Emprego de Menores de idade 

  Anexo III – Modelo Proposta 

  Anexo IV – Declaração de Preenchimento dos requisitos de habilitação 

  Anexo V -   Credenciamento 

  Anexo VI – Minuta de Contrato 
 

7 – DOS PROCEDIMENTOS 

7.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia 
e autenticação.  Em todas as fases, terá apoio técnico da BLLcompras.com  e operacional da Prefeitura de Capivari do Sul na pessoa 

denominada PREGOEIRO e sua equipe de apoio, os quais juntamente com a autoridade competente do Órgão promotor da licitação, 

formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 
7.2 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferível), obtida junto ao site: bllcompras.com 

7.3 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, observada a data 

e os horários limites estabelecidos. 

7.4 – O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no edital.  O licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 

7.5 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando a Prefeitura 

isenta de qualquer responsabilidade diante da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão deste. 

 

8 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

8.1 – A proposta dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, contendo: 
a) Preço unitário e total em moeda corrente nacional.  Obrigatório colocar Marca e Modelo do Equipamento 

b) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com frete, tributos, obrigações sociais, 

trabalhistas ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (Trinta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico; (caso não 

constar será considerado o prazo do edital) 

d) Declarar por escrito, qual empresa ou concessionária responsável pela assistência técnica dentro do prazo estabelecido. 
8.2 – A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio de Sistema 

Eletrônico; 

8.3 – Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações contidas no Edital,  
serão  desconsideradas; 

8.4 – É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se for alegado erro, e aceito pelo 

Pregoeiro, quando será registrado em ata, podendo o licitante retificar sua proposta; 
 

9 - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DA ENTREGA: 

9.1 – Os equipamentos deverão ser entregue no prazo máximo de 60(sessenta) dias após a assinatura do presente contrato, sem ônus 

adicional ao Município. 

9.2 – Os equipamentos deverão entregue em horário comercial de segunda a sexta-feira, no almoxarifado  localizada na Rua 
Portugal, 25- Bairro Jardim Formoso, em Capivari do Sul com servidor Vinícius Bandeira. 

9.3 – No caso do objeto não estar compatível com as especificações estabelecidas, deverá ser substituído no prazo de 05 dias, sob 

pena de aplicações das penalidades previstas neste Edital. 
 

10 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS / SESSÃO 

10.1 - Até o horário previsto no preâmbulo deste edital, serão recebidas as propostas.  Após terá inicio à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com divulgação das propostas de preços recebidos, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade. 

 

11 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - Aberta a sessão o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no edital. 

11.2- A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 

11.3 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase 

de lance. 
 

12 – FORMULAÇÕES DOS LANCES 

12.1 – Aberta a etapa competitiva (sessão pública), os licitantes deverão encaminhar lances, por meio eletrônico.  A cada lance 
ofertado o participante será imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

12.2 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido registrado anteriormente no sistema; 

12.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
12.4 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.  O 

sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

12.5 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados; 

12.6 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa aos licitantes, mediante mensagem eletrônica (E-mail) divulgando data e hora da reabertura da 

sessão; 

12.7 – A etapa dos lances será encerrada mediante aviso de fechamento eminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 10 minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances; 

12.8 – Encerrada a fase de recebimento de lances o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre 

sua aceitação. 



12.9 – O Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 

quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

12.10 – É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas em Lei 10.520. 

12.11 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para 

a aquisição dos bens. 
12.12 – Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro 

examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições de habilitação do 

proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

12.13 – O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências 

relevantes. 
 

               13 – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

13.1 - Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecerem acessível aos 
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

               13.2 - No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa    

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio bllcompras.com 

 

               14 –  IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

14.1 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos ao ato convocatório do pregão serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. via internet, no endereço indicado 

no edital. 

14.2 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas e deferida a impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para realização do certame. 

14.3 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

14.4 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro deverão ser autuados no processo licitatório e 
estar disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

               15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 15.1 – Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo manifestando-se 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicando sucintamente suas razões em formulário próprio via sistema eletrônico.  

Sendo o prazo de 10 (dez) minutos, sendo facultado juntar documentos adicionais no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
15.2 – Em caso de o recurso ser aceito pelo Pregoeiro, será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias. 

15.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 
pelo Pregoeiro ao vencedor. 

15.4 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

15.5 – Não serão os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como encaminhados por fax, correio ou entregue 

pessoalmente. 

15.6 – Decairá do direito de impugnar perante a administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, 
venha apontar, depois do julgamento, falha ou irregularidades que viciaram hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

              16 – HABILITAÇÃO 

16.1 – A Habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação dos seguintes documentos, os quais devem estar 

em plena validade: 
a) Certidão negativa da Fazenda Municipal (sede do licitante); 

b) Certidão negativa da fazenda Estadual ( sede do Licitante); 

c) Certidão negativa Divida Ativa em Conjunto negativa federal (sede do licitante); 
d) Certidão negativa do INSS (CND); 

e) Certidão negativa do FGTS; 

f) Certidão Negativa Débitos Trabalhistas- CNDT 
g)Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição (ANEXO II) 

              h) Declaração de Idoneidade (ANEXO I); 

              i) Falência e Concordata. 

 

              17 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1 – Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe homologado o 
procedimento. 

17.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade superior e só poderá ser realizada depois de julgados todos 

os recursos e da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro. 
17.3 – O Pregão poderá ser revogado nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

17.4 – Após a Habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade 

fiscal, qualificação técnica e /ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.   
 

 

18 – DA ATA  

18.1 – As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de Ata, se necessário, observando-se as condições 

estabelecidas no edital, seus anexos e na legislação vigente. 

18.2 – Quando o proponente (s) vencedor (s) convocado (s) dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
não entregar o bem ou não apresentar situação regular, conforme determinado no item 13 e seus sub itens, deste edital, será 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo  da aplicação das sanções 

cabíveis.5 
18.3 – Caso o objeto recebido não corresponda ao exigido no instrumento convocatório (edital e Anexos), a licitante vencedora 

deverá providenciar imediatamente a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das 

sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93 e no Código de defesa do Consumidor. 



 

19 – DO CONTRATO 

19.1 - A contratação será formalizada através de contrato 

19.2 - O contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias para entrega dos equipamentos,  mantidas todas as demais condições 

contratadas, como por exemplo, as garantias.  
 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

20.1 - O licitante vencedor obriga-se a: 
a) Entregar os equipamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 

21.1 - O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

 

22– DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR 

22.1 - O licitante vencedor é obrigado a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
22.2 - O licitante vencedor é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato. 

22.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do licitante vencedor pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

23 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 – Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora de 5% do valor 

empenhado, limitado ao prazo de 05 dias para a regularização, sendo que após este período será considerado inexecução contratual. 

23.2 – A multa que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções 
previstas em Lei; 

23.3 – Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta licitação, a 

administração poderá garantida a ampla defesa e contraditória, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízos para a administração; 
c) Multa de 5% (cinco por Cento), definida no item 28.1 deste edital; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até seja promovida a reabilitação. 
23.4 – O licitante que deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da execução do objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, 

pelo prazo de até 05 (cinco ) anos impedidos de contratar com a administração pública. 

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 – É facultado ao pregoeiro oficial, auxiliado pela equipe de apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta. 
24.2 – A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 

derivados de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros. Mediante ato fundamentado. 
24.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições desde Pregão, sujeitando-se o licitante 

às sanções previstas em Lei. 

24.4 – A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação: 
24.5 – Os avisos, alterações, julgamentos e outras informações relativas ao Pregão Eletrônico, serão publicados no Diário Oficial, 

Jornal Integração e no Site do Portal Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br 

24.6 – Fica eleito o Foro de Palmares do Sul - RS, para dirimir litígios resultantes deste instrumento convocatório. 

 

 

 

 

Capivari do Sul, 24 de novembro de 2021. 

 
 

 

 
     LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

      Prefeito Municipal 

 
 

 

 
 

         

 
RODRIGO FRAGA BOEIRA 

Procurador  Jurídico 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 

ANEXO I 



 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

 

                                                                    

 ..........................................................................................................., CNPJ nº ............................., sediada em 
................................DECLARA, sob as penas da Lei,que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

                                       
 

   ___________,_______de_________________de_________ 

 
 

_________________________________  

NOME, IDENTIFICAÇÃO 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 

ANEXO II 

 

Declaração de Emprego de Menores de idade 

(MODELO) 

 

 A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, por intermediário de seu 

representante legal o(a) Senhor(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________, e CPF nº 
________________, declara para o fim do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos, salvo os maiores de 14 anos na condição de aprendiz. 
 

 

 
 

 

    ___________________, _____de ________ de ______ 
 

 

    __________________________ 

       NOME, IDENTIFICAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 



ANEXO III –  

 

MODELO DA PROPOSTA 

 

 

 

FORNECEDOR:  

ENDEREÇO:     FONE/FAX: 

CONTATO:                    

ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

CIDADE:      CEP:    ESTADO:                 

CNPJ:         

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

 

 

ITEM ESPEC. OBJETO / DESCRIÇÃO PA ESF UBS 

STA. 

ROSA 

MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

 

01 Unid. ESCADA 2 DEGRAUS 

HOSPITALAR 

- Estrutura tubular em aço redondo 
- Pintura eletrostática a pó "Epóxi" 

com tratamento anti-ferrugem. 

Dimensões externas aproximadas: 
Largura: 39cm 

Profundidade: 56cm 

Altura: 33cm 
Altura 1º degrau: 18cm 

Dimensões de cada degrau: 21cm x 

38,5cm 

3  5    

02 Unid. Cama hospitalar 3 movimentos 

motorizada + colchão 

impermeável                                            

Cama Hospitalar possibilita os 

seguintes Movimentos: 

Fowler/Semi-Fowler, flexão de 

pernas, dorso, vascular e 

elevação do leito Estrutura em 

aço carbono 1,20 mm, perfilado 

em ‘U’ 50x25x2,65 mm 

 Estrado de chapa de aço 1,20 

mm, espessura de 0,6 mm, em 

estrutura de cantoneira 1”x1/8” 

 Base do terceiro movimento em 

aço carbono metalon 

30x50x1,20mm 

 Acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina 

epóxi-poliéster 

 Rodízios de 3” com freios de 

ação dupla na diagonal. 

 
 

1      

03 Unid. Maca Ginecológica                                                          

Mesa para realização de exames 

ginecológicos, revestido em 

courino, com regulagem na 

altura das pernas.  Armação 

tubular de 1.1/4";- Pintura 

eletrostática;- Leito estofado em 

courino;- Altura das pernas 

regulável;- Perneiras em aço 

revestida em courino; 
 

  1    

04 Unid. Seladora de embalagem 

hospitalar  A seladora manual é 

um equipamento pensado para 

 2     

 

 



selar embalagens de forma 

prática e rápida, levando em 

média apenas 2 segundos para 

realizar a selagem, sem deixar 

de lado a qualidade. Possui 8 

níveis de temperatura para 

selagem, que devem ser 

ajustados de acordo com a 

espessura do material utilizado, 

a regulagem de selagem é 

prática o bastante para, caso a 

espessura do plástico se 

mantiver a mesma, ela pode ser 

ajustada no primeiro uso e não 

terá mais a necessidade de 

alterar o ajuste de temperatura. 
 

05 Unid. Seladora de embalagem 

hospitalar com pedal                

A seladora de pedal com 

temporizador da Cetro é um 

equipamento desenvolvido para 

selar embalagens de forma 

prática e rápida, levando em 

média apenas alguns segundos 

para realizar a operação, com 

um resultado ideal de selagem. 

Equipamento de fácil uso, com 

várias opções de tamanho da 

barra de selagem, controle de 

aquecimento e acionamento 

prático com apenas um botão. 
 

1      

  

 

                                                                                                                                                            Carimbo e CNPJ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

 



 

 A empresa ________________________, estabelecida na _________________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por 

seu representante legal, abaixo assinado, DECARA, sob as penas da lei, nos termos da Lei Federal 10520/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

  
  Município de ____________________, ______ de ________ de ______ 

 

 
    _______________________________  

           NOME, IDENTIFICAÇÃO 

          ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CARIMBO DA EMPRESA 
 

                                    ______________________________________________________________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

ANEXO V 

 

CREDENCIAMENTO 

 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________ , sediada na ___________________________, neste ato 

representada pelo(a) Sr. (a) ______________________, portador da cédula de identidade nº ________________, residente e domiciliado na 

________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para 

que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os a ____________________, portador da cédula de identidade nº _______________, 

inscrito n CPF sob o nº ____________, com o fim específico de representar o outorgante perante a Prefeitura de Capivari do Sul/RS, no 
Pregão Eletrônico nº 02/2020, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances eletrônicos em nome da 

representada, e ainda assinar atas, contratos de prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.   
 

 

______________________, ______ de ___________ de _________ 
 

 

   _____________________________  
   Outorgante (reconhecer firma) 

 

 
   __________________________ 

                        Outorgado 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 

ANEXO VI 



  

MINUTA 

 

 

CONTRATO N°_________ 

 

O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Lei 10.520/02, e as condições 

constantes no Edital n° 1031/21 e Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico n° 03/21, do qual é instrumento 

vinculado em suas regras e condições e tem como partes: 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.610.503/0001-41, com sede 

na Av. Adrião Monteiro, nº 2330, cidade de Capivari do Sul – RS, neste ato  representado por seu Prefeito Municipal 

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS. 

 

CONTRATADA:  

 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 

8.666/93, com as seguintes cláusulas e condições: 

  

CLÁUSULA 1 – OBJETO 

              1.1- O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamento ambulatorial para uso na Secretaria da Saúde. 

 

CLÁUSULA 2 – DO PREÇO  

               2.1- Os equipamentos definidos terão preço teto máximo de R$  

 

CLÁUSULA 3– DA FORMA, DO PRAZO DA ENTREGA E GARANTIA: 

3.1 – Após o recebimento do empenho a empresa vencedora deverá entregar a mercadoria na sua totalidade 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos de  segunda a sexta-feira, das 08h00min ás 11h00min e das 14h00min às 

16h30min no almoxarifado, sito a Rua Portugal s/n Centro- Capivari do Sul  com servidor Vinícius Bandeira. 

3.2 - A entrega dos produtos, sendo feita através de transportadora, a mesma deverá esperar a conferência dos 

volumes para o recebimento provisório, a não conferência ocasionará a devolução imediata dos volumes. 

3.3 - O recebimento definitivo será efetuado após completa conferência dos produtos entregues, caso 

estes não sejam compatíveis com o solicitado, serão rejeitados e devolvidos ao licitante vencedor devendo o mesmo 

apresentar materiais de acordo com o solicitado no Edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de o licitante 

ser declarado inidôneo pelo Município. 

 

CLÁUSULA 4 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

                   4.1– O pagamento será realizado em 05 dias úteis após a entrega de nota fiscal ou fatura que conste 

especificamente o serviço prestado. 

                            4.2– O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 

 

CLÁUSULA 5 – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

5.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles. 

5.2 - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente 

contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

Contratante ou a terceiros. 

CLÁUSULA 6 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DOS DIREITOS: 

6.1.1. Do CONTRATANTE: ter a prestação de serviço contratada segundo forma e condições ajustada. 

6.1.2. Da CONTRATADA: Perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

10.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 

10.2.1 – DO CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento do valor ajustado; 

6.2.2 – DA CONTRATADA: 

a) Prestar serviço na forma ajustada; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 

contato, quando houver; 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulares sobre medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 

seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais exigidos em legislação em vigor. 

 

 CLÁUSULA 7 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 



7.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA 8– SANÇÕES E MULTAS 

8.1 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 

penalidades, que poderão ser cumulativas, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis, garantido o direito de ampla 

defesa:  

a) Advertência por escrito: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 

tenha concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades. 

b) Multa: no caso de negligência e/ou reincidência de irregularidades, já advertidas, nos serviços, será 

aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do total do contrato. 

c) Multa 10% (dez por cento) por hora de atraso na prestação serviço, limitado este a 2 (duas) horas, após o 

qual será considerado inexecução contratual parcial; 

d) Multa de 15 % (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, acumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

e) Multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, acumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

8.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao prestador de serviço em virtude de penalidade e / ou inadimplência no fornecimento. 

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante integral (valor total) do contrato. As penalidades 

não serão executadas somente em caso de justificativa das negligências, apresentada no prazo de 1 (um) dia e devidamente 

aceitas pelo Município. 

                      8.4 - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das comunicações estabelecidas na 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA 9 – RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, no que couber. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 

sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos resultantes. 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

9.2 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

9.3 - Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de idoneidade e 

suspensão do direito de contratar prevista na cláusula 9.1. 

 

CLÁUSULA 10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10.1 As despesas decorrentes do presente PREGÃO correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
4169 

 

 CLÁUSULA 11- VINCULAÇÃO AO EDITAL 

                 11.1. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 

todos os seus termos, as condições expressas no Edital, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 12 – DA PUBLICAÇÃO 

12.1 O presente contrato será publicado, por extrato, na imprensa oficial do Município, até o 5° (quinto) dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA 13– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                   13.1 - Aplica-se, no que couberem os art. 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os efeitos 

legais. 

                   13.2 - Durante toda a execução do Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter todas as condições de 

habilitação exigidas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA 14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer 

condições, os representantes signatários deste termo, por si ou através de instrumento de procuração na forma da Lei, que 

deverá ficar fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato. 

 

 

 

 

 

14.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de Palmares do Sul, não podendo ser indicado 

outro, por mais privilegiado que possa ser. 



Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas instrumentais 

na forma da legislação em vigor, para que surta seus jurídicos e reais efeitos.  

 

                        Capivari do Sul,  de 2021. 

                                                                                                      

                                                           _______________________________ 

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

__________________________________ 

Contratado 

 

 

 

Visto Jurídico   

 
 


