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Edital PROCESSO Nº 041/2018 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
 
 
 

O Município de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante Pregoeira.  Bel. Marisa Giordani 
Valladão,  designada pela Portaria n.º 769/2006, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2018 do tipo 
MENOR PREÇO, através do site  www.bll.0rg.br , de conformidade com as disposições da 
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 , e Legislação Pertinente,  Decreto Lei n° 077/2006 de 23 de novembro de 2006 e, 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; Medida Provisória nº 495 de 19 de 
julho de 2010,  e demais legislação pertinente, bem como as condições a seguir 
estabelecidas. 

 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.bll.0rg.br , no dia 24 de outubro de 2018 
com início às  10:00 horas, horário de Brasília - DF.   
 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no item 1.1., até às 10:00 horas do mesmo dia (horário de 
Brasília-DF). 
 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1 A presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, 
visando a aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde. 
2 .2 Qualificação do Objeto de Acordo com o Anexo I do Edital. 
 
3 – PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderá Participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, 
estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 
www.bll.org.br 

 
 

http://www.bll.0rg.br/
http://www.bll.0rg.br/
http://www.bll.org.br/
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3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 

 
3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

    
 

3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

 
3.5. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa 
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

 
4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.bll.org.br  
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, inclusive 
com declaração se for Microempresa ou empresa de Pequeno Porte e as cooperativas para 
no caso   usufruírem de tratamento diferenciado e estabelecido nos termos dos Arts. 42 a 49 
, da lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de junho de 
2007. 
 
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Rosário do Sul, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.  
  
5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do 
produto, valor unitário e valor total, por item e demais informações necessárias, até o horário 
previsto no item 1.2. 
 
5.1.1. A proposta de preços deverá ser  formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
 
5.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 

http://www.bll.org.br/
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5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam 
às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas. 

 
5.5. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 
a) Preço  unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas 

casas decimais;  
 
b) laboratório e prazo de garantia e as especificações detalhadas do objeto ofertado, 

consoante exigências editalícias; 
 
c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: O preço despesas 

com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, 
encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

 
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão deste pregão eletrônico;   
 
e) os produtos ofertados deverão ser de qualidade e atenderem aos padrões exigidos pelo 

Mercado. 
 
f)  a entrega se dará no prédio da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul . 
 
5.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 

 
5.7. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta 
vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o  proponente, consultado 
pela Administração, assim concordar. 
 
 
6 –  ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
 
6.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.  
 
7 - FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances 
por itens, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo valor. 
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7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO do item, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

 
7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

 
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico, persistindo empate, o 
mesmo será disputado por Sorteio Público, Pelo Pregoeiro e  Comissão de Apoio. 

 
7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado por item, vedada  a identificação do seu 
detentor. 
7.6. Na sessão de Lances, assim que o fornecedor entrar na sala de disputa, é exibida sua 
identificação no pregão e na abertura de cada item, caso haja empresas beneficiadas, pela 
Lei  123, ou pela Lei 11.488. que terão direito a tratamento diferenciado a elas estabelecidos 
em Lei. 
7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada às 12:00 horas do mesmo dia 
(horário de Brasília-DF), sendo facultado ao pregoeiro a prorrogação mediante aviso pelo 
sistema. Após o que transcorrerá período de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

 
7.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

 
7.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos 
participantes. 

 
7.9. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 
 
7.10. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar 
a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 9, no prazo máximo de 
até 2(duas) horas através do fax(55) 3231 2852 ou 3231 2325, com posterior 
encaminhamento do  original ou cópia autenticada no prazo de até 2(dois) dias úteis. 

 
7.10.1.. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará os licitantes 
vencedores. 
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8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante 
vencedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de 
classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
8.3. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, 
testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão 
por conta do licitante. 
 
8.3.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, estará sujeito a desclassificação. 
 
9 - HABILITAÇÃO 

 
9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua 

consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta 
comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital 
social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 

 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 

 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente 

na apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 

f) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e 
Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 
 

g) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social 
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 
h) Certificado de Registro Cadastral no Município de Rosário do Sul, 

em casos de empresas do município; 
 
i) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos 

impeditivos da sua habilitação; 
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j) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. 
                                      l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 ( Lei nº12.440 de07 de julho de 2011). 
                M) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 
Distribuidor do foro ou cartório da sede do licitante. 
9.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora 
ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no 
prazo de até 02(duas) horas, através do fax (55) 3231 2852 ou 3231 2325, com posterior 
encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 2(dois) dias úteis após a 
Sessão, prorrogável por igual prazo à critério da Administração; 

 
9.3. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 
 
10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2(dois) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico. 
 
10.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 

 
10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
       
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso,  através de formulário próprio 
do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 
lances. 

 
11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

 
11.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo 
pregoeiro, disporá do prazo de 03(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os 
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em 
igual número de dias. 

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

 
11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
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11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

 
11.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.    

 
12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso. 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
 
13 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância 
com a proposta de preços; 

  
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
       
d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

 
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 
inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

 
f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 
 
14 –  PRAZO DE ENTREGA 

 
14.1 A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada no prazo descrito no ANEXO I deste 
edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da Administração. 

 
15- CONTRATO 
15.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Governo, convocará no prazo de 
até 10 (dez ) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do 
contrato, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
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15.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, 
o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação 
independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93. 
 
16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante 
vencedor à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de 
empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso; 

 
16.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.16.2. Em 
casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao 
objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 

 
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 
b) multa de até 10% (dez) por cento, calculada sobre o valor do contrato ou do 

empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de 
força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
 

c) 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; 

      
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 

 
16.2. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar 
o retardamento da execução de seu 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 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

 
16.3. A sanção de advertência de que trata o item 16.1.1, letra a, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 

 
I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na prestação dos serviços; 
 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
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16.4. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 
verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 
Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícias, 
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

 
17 - RESCISÃO 
 
17.1 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 
18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:  
Conta: 60713 
Projeto/ Atividade: 1033000 
Categoria Econômica: 449052000000 
Fonte de Recursos: 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 
Desdobramentos- 60864- 60865-60866-60867-60868-608969060870 
 
19 - PAGAMENTO 

 
19.1. O pagamento será efetuado, em até 30 dias (trinta dias) após entrega do equipamento 
mediante apresentação de Nota Fiscal atestada pelo setor competente no Departamento de 
Almoxarifado, até o valor do financiamento aprovado. 
 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. 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. 

 
20.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 
20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 
da Lei n.º 8.666/93. 

  
20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de 
Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Rua Amaro Souto, 2203, Centro, 
CEP 97.590-000. 
 
20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

 
20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
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20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, na data marcada, 
a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local. 
 
20.8. O Município de Rosário do Sul se reserva ao direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
 
20.9. Integram este Edital: 

ANEXO   I- Termo de Referência; 
 
ANEXO  II- Minuta do Contrato. 

  
Rosário do Sul, 05 de outubro de 2018. 

 

 

  Sra. Zilase Rossignollo Cunha 
 
     Prefeita  Municipal 
 
 
                                
 
Este Edital Foi Examinado e aprovado 
Pela Assessora Jurídica do Departamento de  
Licitações. 
 
            Em  -------/-------/2018. 
 
Naiala Miranda Rosa 
OAB .90.991 
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 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO N° 041/2018- PREGÃO ELETRONICO 

 
1 – OBJETO 
A presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, 
visando a aquisição de equipamentos para a Saúde. 
Prazo de Entrega para os  Equipamentos : 30 dias  
 
Local de Entrega- Departamento de Almoxarifado Rua Amaro Souto nº 2203, centro 
CEP- 97.590-000 
 
Garantia de  Fabrica dos Equipamentos. Representante no Rio Grande do Sul, para 
assistência Técnica 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 

A aquisição dos produtos se faz para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. . 
2.1– Preço máximo admitido para os equipamentos. 
 
 

Item  
Desdobra 

mento 
Equipamento  Quant. Características  Especificações  

Valor 
Unid. 

Valor 
Total 

01 60864 
Equipo Cart 

Odontológico 
01 

caneta de rotação  não possui 

1.900,00 1.900,00 

contra ângulo  não possui 

terminais  mínimo de 04 

seringa tríplice  possui 

peça reta  não possui 

micro motor não possui 

02 60865 
Ar 

Condicionado 
04 

capacidade  9.000 a 12.000 btus 

1.800.00 7.200,00 tipo  split 

função quente e frio 

03 60865 
Geladeira/ 

Refrigerador 
01 capacidade de 250 a 299 lt 1.100,00 1.100,00 

04 60865 
Carro para 
Material de 

Limpeza 
01 

material de confecção  polipropileno 1.100,00 1.100,00 

balde espremedor  possui 

1.100,00 1.100,00 
kit c/ mops líq uido e pó, 
placa sinaliz. e pá  

possui 

saco de vinil possui 

05 60867 Armário 03 
dimensões min./ mat. 
confecção 

de 1800 x 700 mm até 
2100 x 1100 mm aço 

650,00 1.950,00 

06 60865 Balde a Pedal 03 
material de co nfecção  polipropileno 

100,00 300,00 
capacidade de 30 até 49 l 

07 60866 
Projetor 

Multimídia 
(Data show) 

01 

Tecnologia: LCD Resolução: Mínim a Nativa de 1024 
x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: 
Mínim o de 2500 lumens Conectividade: 
Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: 
Mínima de 12 meses. 

3.100,00 3.100,00 

08 60866 
Tela de 

Projeção 
01 

Tipo: Tripé Área Visual: Mínim a de 1,80 x 1,80 M 
Tecido: Matte White (Branco O paco) Garantia: Mínim 
a de 12 meses 

700,00 700,00 

09 60867 
Mesa de 
Reunião 

01 
material de confecção  

madeira/ mdp/ mdf/ 
similar 

500,00 500,00 

tipo 
redonda de 1,20 m x 
1,20 m 

10 60867 Longarina 08 
assento / encosto  polipropileno 

380,00 3,040,00 
número de assentos 03 lugares 
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60868 

 
No Break 

(Para 
Computador) 

 
03 

po tência  1 kva 

2.000,00 6.000,00 

tensão  entrada/ saída: bivolt 

alarmes  audio visual 

bateria interna  01 selada 

garantia mínima de 12 meses 

Potência: 1 kva; tensão : entrada/ saída: bivolt; 
alarmes: audio visual; bateria interna: 01 selada; 
garantia: mínima de 12 meses. 

 
12  

60869 
Impressora 

Laser 
(Comum) 

 
01 

Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; 
Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; 
Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; 
Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; 
Garantia mínim a de 12 meses. 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

13 60870 
Computador 

Portátil 
(Notebook) 

01 

processador  
no mínimo intel co re i3 
ou amd a10 

2.500,00 2.500,00 

memória  ram 4gb, ddr3, 1600 mhz 

disco rígido  mínimo de 500 gb 

unidade de disco  ótico cd/dvd rom 

teclado abnt2 

mouse  touchpad 

interfaces de rede 10/100/1000 e wifi 

webcam  possui 

garantia  mínima de 12 meses 

bateria  6 células 

tamanho da tela  lcd de 14'' ou 15'' 

interface  
usb, hdmi, display port 
ou vga e leitor de cartão 

Processador: no mínimo intel core i3 ou amd A10 
memória RAM: 4gb ddr3, 1600 MHz, disco rígido: no 
mínimo 500GB unidade de disco óptico: cd/dvd ro m 
tela: LCD de 14 ou 15 polegadas, teclado: ABNT2, mo 
use: touchpad interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi 
interface: usb, hdmi, display port ou vga e leitor de 
cartão, bateria: 6 células, webcam: possui sistema 
operacional: no mínimo windows 8 pro (64 bits)  
garantia: mínima de 12 meses 

14 60870 
Computador 

(Desktop 
Básico) 

03 

mouse  
usb, 800 dpi, 2 botões, 
scrool (com fio ) 

3.000,00 9.000,00 

fonte  compatível com o item 

sistema operacional  windows 7 pro (64 bits) 

garantia  mínima de 12 meses 

teclado  
usb, abnt2, 107 teclas 
(com fio) 

interfaces de rede  10/100/1000 e wifi 

interfaces de vídeo  integrada 

processador  
no mínimo intel core i3 
ou amd a10 

memória ram  4gb, ddr3, 1600 mhz 

disco rígido  mínimo de 500 gb 

tipo de monitor  “18,5” (1366 x 768) 

unidade de disco ótico cd/dvd rom 

Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD 
A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB 
Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de 
disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 
TECLAS (COM FIO ) Tipo de monitor: 18,5 polegadas 
(1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BO TÕ ES, 
SCROOL (COM FIO ) Interfaces de rede: 10/100/1000 
e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema 
operacional: no mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) 
Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA 
DE 12 MESES 

15 60864 
Cadeira de 
Rodas para 

Obeso 
01 

material de confecção  aço / ferro pintado 

1.450,00 1.450,00 
braços  fixo 

pés  fixo 

elevação de pernas  possui 
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suporte de soro possui 

16 60864 
Cadeira de 

Rodas 
Pediátrica 

01 

material de co nfecção  aço / ferro pintado 

1.150,00 1.150,00 

braços  fixo 

pés  removível 

elevação de pernas  possui 

suporte de soro po ssui 

17 60864 
Cadeira de 

Rodas Adulto 
02 

pés  removível 

600,00 1.200,00 

material de confecção  aço / ferro pintado 

braços  fixo 

elevação de pernas  possui 

suporte de soro possui 

18 60866 Televisor 01 

tipo  led 

1.800,00 1.800,00 

tamanho da tela  mínimo de 42" 

conversor digital  possui 

entrada  hdmi 

portas  usb 

full hd não 

19 60867 Cadeira 08 

material de confecção  aço / ferro pintado 

90,00 720,00 

rodízios  não possui 

braços  não possui 

regulagem de altura  não possui 

assento / encosto polipropileno 

20 60864 Seladora 01 
aplicação  grau cirúrgico 

2.000,00 2.000,00 
tipo manual/ pedal 

21 60867 
Mesa de 
Escritório 

01 

base  aço / ferro pintado 

300,00 300,00 
composição  simples 

material de confecção 
madeira/ mdp/ mdf/ 
similar 

divisões de 01 a 02 gavetas 

22 60867 Estante 02 
capacidade/ prateleiras  

min. 100 kg/ 06 
prateleiras 280,00 560,00 

reforço possui 

23 60864 

Autoclave 
Horizontal de 

Mesa 
(até 75 litros) 

01 

câmara de esterilização  aço inoxidável 

3.000,00 3.000,00 
modo de operação  digital 

capacidade até 25 litros 

24 60864 
Esfigmomanô
metro Obeso 

02 
material de confecção  tecido em algodão 

200,00 400,00 
braçadeira/ fecho velcro 

25 60864 
Estetoscópio 

Adulto 
02 

tipo  duplo 
120,00 240,00 

auscultador aço inoxidável 

26 60864 
Suporte de 

Soro 
02 

tipo  pedestal altura regulável 
300,00 600,00 

material de confecção aço inoxidável 

27 60864 
Esfigmomanô
metro Adulto 

02 
material de confecção  tecido em algodão 

120,00 240,00 
braçadeira/ fecho velcro 

28 60864 Negatoscópio 02 
tipo aço inoxidável / 
parede / 1 corpo 

tipo aço inoxidável / 
parede / 1 corpo 

450,00 900,00 

29 60864 
Mesa de 
Exames 

01 

posição do leito  fixo 

700,00 700,00 material de confecção  aço / ferro pintado 

acessório (s) supo rte para papel 

30 60864 
Estetoscópio 

Infantil 
02 

auscultador  aço inoxidável 
90,00 180,00 

tipo duplo 

31 60864 
Foco Refletor 
Ambulatorial 

01 
iluminação  halogênio 

500,00 500,00 
haste  flexível 

32 60864 Dermatoscópio 01 
aumento  10 x 

1.600,00 1.600,00 
iluminação  halogênio 

33 60864 Estadiômetro 01 
material de confecção/ 
escala mínima 

alumínio / 0 a 210 cm 370,00 370,00 

34 60864 
Mesa 

Ginecológica 
02 

material de confecção  aço / ferro pintado 

1.100,00 2.200,00 
posição do leito  móvel 

gabinete com portas e 
gavetas  

não possui 

35 60864 
Balança 

Antropométrica 
para Obesos 

01 modo de operação digital 2.000,00 2.000,00 

36 60864 Esfigmomanô 02 material de confecção  tecido em algodão 100,00 200,00 
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metro Infantil braçadeira/ fecho  velcro 

37 60864 Biombo 02 

material de confecção  aço / ferro pintado 

450,00 900,00 rodízios  possui 

TAMANHO TRIPLO 

 

  
 

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS 

QUANTIDADE ITENS 

 

VALOR TOTAL (R$) 

 

73 

 

62.600,00 
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ANEXO II - (MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO) 
PROCESSO N.º 041/2018- PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ. n.º 88.138.292/0001-74, com 
sede à Rua Amaro Souto, 2203, neste ato representada pelo sua Prefeita Municipal senhora 
Zilase Rossignollo Cunha, residente na Rua João Brasil 1459 nº 1961 CI nº  CPF 
77193458000 denominada CONTRATANTE, e EMPRESA; ............, inscrita no CNPJ sob o 
n.º......., com endereço na........, na cidade de ......, Estado ......, neste ato representado por 
seu .........., Sr. ........, como CONTRATADO, celebram o presente Contrato, em observância 
ao Pregão Eletrônico n.º 002/2016, homologado em ....., com fulcro na Lei n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, no Decreto Municipal n° 077/2006 de 23 de novembro de 2006 e na Lei n.º 
8.666 e de 21 de junho de 1993 e alterações, assim como pelas condições do Edital, termos 
da proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente a seleção da proposta mais vantajosa para administração, 
visando a aquisição de equipamentos, para uso da Secretária Municipal de Saúde, 
descrita e especificada no ANEXO I – Termo de Referência, correspondente aos itens 
vencedor da proposta apresentada pelo CONTRATADO, de n.º(s).....  
  

2. CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO 
 
2.1. O CONTRATANTE, obriga-se a pagar pelo fornecimento do bem antes descrito na 
cláusula anterior, a importância total de R$ ...(....). 

 
2.2. O preço contratado  abrange todas as despesas com frete, tributos, obrigações sociais, 
trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios à execução do objeto 
contratado, ainda que não especificados no edital e anexos. 
 
2.3. O pagamento será efetuado,  em até 30 dias após entrega do equipamento mediante 
apresentação de Nota Fiscal atestada pelo  setor competente. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E GARANTIA 
3.1 Este contrato terá vigência  de 12 ( Doze meses), a partir de sua assinatura. 
 
 
3.2  O Prazo de garantia dos produtos ora adquiridos é de 01 (um) ano. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES 

 
4.1. O bem descrito no objeto desta licitação (ANEXO I – Termo de Referência), deverá 
ser entregue conforme o estabelecido no mesmo, no almoxarifado da Prefeitura Municipal 
de Rosário do Sul, localizado na Rua Amaro Souto, 2203 no horário compreendido entre 
8:00h e 13:00h horário de Brasília-DF. 
 
4.2.  As notas fiscais/faturas serão emitidas e entregues juntamente com o bem adquirido. 
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(ainda antecipadamente através de fax 55 3232 2852). 
 
4.3. Somente será aceito produto que corresponda às especificações constantes do 
presente edital e seus anexos, estejam de acordo com o estabelecido nos subitem 4.1. e . 
supra e tenham sido objeto de vistoria e contagem pelo órgão responsável pelo 
recebimento. 
 
4.4.  Caso seja constatado que o bem entregue não corresponder em qualidade, descrição e 
especificação ao estabelecido na licitação  será exigido do licitante sua substituição ou 
rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
4.5. Enquanto não ocorrer à conferência e constatação da qualidade, este continuará sob 
a inteira responsabilidade da licitante. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:  
 
Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:  
Conta: 60713 
Projeto/ Atividade: 1030110112 
Categoria Econômica: 449052000000 
Fonte de Recursos: 4931 aquisição de Equipamentos e Material Permanente 
Desdobramento: 60864;60865;60666;60867;60868;60869;60870. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 
 

6.1. São obrigações do CONTRATANTE:  
a) fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto licitado; 
 
b) efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor 
competente. 
 
6.2. São obrigações do CONTRATADO: 
 
a) fornecer os bens de acordo com as especificações e demais condições contratualmente 
avençadas e, ainda, as constantes do edital de licitação; 

 
b) 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 
 
c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da 
execução do presente contrato; 

 
d) providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

 
e) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
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f) aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, 
conforme dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93; 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES E MULTAS 
 
7.1  Se o CONTRATADO, sem justa causa não cumprir as exigências constantes da Nota 
de Empenho e/ou consignadas na sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força  
maior  devidamente  justificados, e comprovados a juízo da Secretaria Municipal da 
Administração, aplicar-se-ão as seguintes penalidades: 
 
7.2. advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades  
 
7.3. multa de até 10% (dez) por cento, calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, 
no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar 
de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em 
Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
 
7.4. suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual 
sobrevierem prejuízos para a Administração; 
 
7.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
8. CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 
8.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes. 
8.2. Poderá também ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATATANTE, se o 
CONTRATADO não cumprir as condições e obrigações expressas neste ato, ou ocorrendo 
quaisquer das hipóteses previstas no art. 79, inciso I da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei 
n.º 8.883/94 e demais legislações em vigor.  
 9. CLÁUSULA NONA - FORO 
9.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para 
dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a 
quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
 9.2  E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.     
                                Rosário do Sul - RS, 00 de ------------de 20-----. 
 
                                           
            Sra. Zilase Rossignollo Cunha 
                                                                                      Prefeita  Municipal 
Contratado 

 
Testemunhas 
 
________________________   ___________________________ 


