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OBJETO: Aquisição de Aspirador Cirúrgico, Mesa Cirúrgica Ortopédica, Oximetro de Pulso e Outros Aparelhos/Equipamentos para o 

Hospital Municipal João Fernandes do Carmo, mediante fornecimento único. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2014 

 

MODALIDADE: PREGÃO  

TIPO: MENOR PREÇO  

FORMA: PRESENCIAL 

QUANTIDADE DE ITENS: 14 (quatorze)  

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DATA DA ABERTURA: 01 de abril de 2014 

HORARIO: 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

LOCAL: Policlínica Municipal - Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350 – Bairro Jota – Brumadinho/MG – Sala de Reunião 

(entrada pela Rua Jaci Rezende Teixeira) 

 

PREGOEIRA: DIONEIA DA SILVA BRITO OZANAM 

 

O Município de Brumadinho/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 14.208.587/0001-33, torna público, para o conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nas condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, para atender os interesses da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

e suas alterações, Decreto Municipal nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Aquisição de Aspirador Cirúrgico, Mesa Cirúrgica Ortopédica, Oximetro de Pulso e Outros Aparelhos/Equipamentos para o Hospital 

Municipal João Fernandes do Carmo, mediante fornecimento único. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas licitantes que: 

2.1.1 – Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

2.1.2 – Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida. 

 

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
2.2.1 - Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

2.2.2 – Que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidônea ou punida, com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município 

de Brumadinho; 

2.3 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários, as pessoas arroladas nos incisos I, II e III do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, bem como as pessoas arroladas no art. 36 da Lei 

Orgânica do Município de Brumadinho. 

2.4 - Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.5 - Empresa declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública – art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

2.6 - Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento ao Pregoeiro por um representante, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

3.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, 

(mod. Anexo III) com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto 

ou Contrato Social (autenticada pelo registro competente ou por servidor da SMS, mediante apresentação do documento original para 

autenticação), no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3 – O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.(modelo Anexo IV). 

 

4 - DA MICRO – EMPRESA,  EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

4.1- A micro-empresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela 

LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento: 

4.2. No caso de micro-empresa, declaração de que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), conforme modelo Anexo V, acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro Órgão 

competente; 

4.3. No caso da empresa de pequeno porte, declaração de que aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme modelo Anexo V, 

acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro Órgão competente, . 
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4.4. No caso de micro empreendedor individual  - MEI -  declaração de que aufira, em cada ano calendário, receita bruta de até  R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais) e que seja optante pelo Simples Nacional, acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG 

ou por outro Órgão competente. 

4.5. No caso de micro-empresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se 

enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 

4.6 -  Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 

4.7 – As licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e MEI, ao apresentarem a declaração de ciência de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se houver. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) 

envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas, em caracteres destacados, os dizeres: 

Edital Pregão Presencial nº 008/2014 

a) Envelope A: Proposta de Preços 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 09 deste Edital. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

5.2 A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, 

e conter: 

5.2.1 - Nome e endereço do proponente, CNPJ, I.E., e/ou I.M.,  

5.2.2 - Especificação clara dos móveis, aparelhos e equipamentos citando, inclusive, a marca e modelo dos bens ofertados;  

5.2.3 – Preço unitário e global, em reais, incluindo todas as despesas relativas a tributos, fretes e demais encargos que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação. 

5.2.4. O preço consignado na proposta corresponderá ao valor a ser pago mediante entrega do objeto da licitação no Município de 

Brumadinho 

5.2.5. A empresa deverá citar, na proposta, o número de Registro no Ministério da Saúde dos aparelhos/móveis/equipamentos cotados, sendo 

que o Fundo Municipal de Saúde poderá ainda solicitar apresentação do registro, em caso de dúvida; em caso de notificação do produto ou 

de isenção de registro, citar a informação na proposta; 

5.2.6. Efetuar a descrição minuciosa e pormenorizada das características dos aparelhos/equipamentos e móveis e, preferencialmente, anexar 

prospectos ilustrativos, manuais, catálogos ou folhetos técnicos do objeto da proposta, em original ou cópia reprográfica legível, ou 

documento equivalente que possa individualizar o objeto da forma solicitada, conforme Anexo I do Edital. 

5.2.7. A empresa deverá constar na proposta o prazo de garantia dos bens, não inferior a 12 meses, e todos os custos de manutenção não 

serão de responsabilidade do Município, durante o referido período; 

5.2.8. É de 48 (quarenta e oito) horas o prazo máximo para a entrega das amostras do produto, se solicitadas ao licitante, constituindo fator de 

julgamento de adequação à especificação constante no Anexo I, sob pena de o não atendimento neste prazo constituir-se elemento de 

desclassificação do item na proposta; 

5.2.8.1. A amostra escolhida servirá de padrão para todo o fornecimento do material/produto pelo licitante; 

5.2.9. Declaração do prazo de validade dos termos da proposta, que nunca deve ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura 

da proposta; 

5.2.10. O prazo máximo para cumprimento do objeto desta licitação será de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Autorização 

de Fornecimento  

5.3 - Constar oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

5.4 - Consignar a assinatura do responsável ou do representante legal da empresa na proposta, bem como a identificação de seu nome abaixo 

da assinatura. A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo 

esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento; 

5.5 – Constar declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras 

despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do objeto ofertado. 

5.5.1 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída 

nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

5.6 – Informar Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

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

5.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.9 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

5.10. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou quando todas as empresas forem inabilitadas, poderá ser reaberto o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de outras. 

 

6 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do proponente e os documentos 

que a instruírem será pública, dirigida pelo Pregoeiro e equipe de apoio, realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Nº 

3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário indicados no preâmbulo deste edital. 
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6.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do 

certame, conforme item 03 deste Edital. 

6.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos 

envelopes. 

6.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica 

pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e representantes credenciados. 

6.5 – Havendo necessidade de análise da proposta/documentação, ou quando os trabalhos não puderem ser concluídos em uma única sessão 

ou, ainda, em caso de eventuais dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro consignará o motivo em ata e a continuação 

dos trabalhos dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

6.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes 

presentes; 

6.5.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes 

presentes, ficarão em poder do Pregoeiro sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

7 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MEI 

7.1 -  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e MEI, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.2.1 - A microempresa, empresa de pequeno porte e MEI mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

declarada classificada em primeiro lugar, situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 

7.2.2 -  Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, na forma do subitem 7.2.1, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.9.1 (alínea a),; 

7.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e MEI que se encontre no 

intervalo estabelecido no subitem 7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo Menor Preço, por item, observadas as especificações técnicas e demais condições 

definidas neste Edital. 

8.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

8.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a 

ordem de apresentação dos lances. 

8.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 

8.666/93. 

8.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de 

lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.8 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

8.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente, pelo critério de menor preço. 

8.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou MEI e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI igual ou até 5% (cinco por 

cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou MEI mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do 

Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame; 

b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, serão convocadas 

as microempresas, empresas de pequeno porte e MEI remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no item 8.9.1, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) na hipótese da não-contratação de microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

8.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme 

definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

Análise da exequibilidade  

8.10.1.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas neste Edital ou 

determinar preços manifestamente inexequíveis.  
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8.10.1.2 - . Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço. Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria sessão do Pregão, com a fixação de prazo 

para apresentação do documento comprobatório dos preços informados pelo licitante.  

8.10.1.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  

8.10.1.3.1. planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração;  

8.10.1.3.2. contratação em andamento com preços semelhantes; e  

8.10.1.3.3. formação da proposta comercial, quando da realização do pregão presencial.  

8.10.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstrar posteriormente a sua exequibilidade, 

sujeita-se às sanções administrativas pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 14.167, de 2002, sem prejuízo de outras 

sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993  

8.11 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do licitante que a tiver formulado, com base nos 

documentos especificados no item 09 do Edital; 

8.12 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto que 

lhe couber e registrados seu preço para contratação pelo Pregoeiro. 

8.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado os produtos, definidos no objeto deste Edital e seus Anexos. 

8.14 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente 

ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhe facultado 

este direito. 

8.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será 

desclassificada. 

8.16 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do licitante, os seguintes documentos, 

relacionados até o item 9.6: 

9.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, 

no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

9.1.2. Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

9.1.3. 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. 

9.1.4. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de Micro Empreendedor Individual. 

9.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (incluindo-se a Certidão da Divida Ativa da União); 

9.1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante; 

9.1.8. Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade Social, em vigor, conforme legislação própria; 

9.1.9. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), em vigor, conforme legislação própria; 

9.1.10. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07.07.11; 

 

Obs 1.: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho substituirá todos os documentos relacionados nos sub-

itens 9.1.1 a 9.1.8, desde que estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no referido documento. Havendo documento 

com prazo de validade vencido no CRC, a empresa licitante deverá apresentar outro, com o prazo de validade em vigor. 

Obs. 2: Os documentos relacionados nos sub itens 9.1.1 a 9.1.4 do item 9.1 não precisarão constar do "envelope Documentos de 

Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 

9.2. Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde; 

9.3. Alvará Sanitário expedido pela Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, em vigor; 

9.3.1. Será aceito documento de protocolo para renovação do Alvará Sanitário, desde que requerido tempestivamente e apresentado 

juntamente com a licença referente ao exercício anterior, conforme art. 22, do Decreto Federal nº 74.170/74; 

9.4. Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso 

venha a ser contratado pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos termos do modelo apresentado 

no Anexo II; 

9.5 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos”, conforme modelo apresentado no Anexo II; 

9.6. Declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho/MG, conforme Anexo VI; 

9.7 – Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º, do art. 43, Lei nº 8.666/93, salvo por motivo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

9.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 

seus Anexos. 

9.9 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 

Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

9.10 - As empresas interessadas em participar do referido Pregão, que tiverem documentos para autenticar junto a SMS, poderão 

providenciar até o ultimo dia anterior ao da entrega dos envelopes de propostas e documentação. 
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10 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MEI 

10.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, bem como da Lei Complementar nº 069/2012 

(Municipal), as microempresas, empresas de pequeno porte e MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 09 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá à data da publicação do resultado da classificação no “Mural de Avisos e Publicações - Órgão Oficial de Imprensa do 

Município”, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 

sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos por e-mail ou fac-simile, bem como vencidos os prazos legais;  o recurso deverá ser 

assinado por pessoa legalmente constituída, acompanhado de documento comprobatório; 

11.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

12 - DOS RECURSOS 

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro, no endereço 

indicado no item 12.6, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao 

vencedor, pelo Pregoeiro. 

12.3 - Qualquer recurso e/ou contestação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 - A petição deverá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

12.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e Licitações da SMS, à Av. Nossa 

Senhora do Belo Ramo, nº 350, Bairro do Jota, Brumadinho, em dias úteis, no horário de 8h30 às 12h e das 14h às 17h. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais. 

 

13 - DA RECONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS 

13.1 - É admissível recurso, representação e pedido de reconsideração dentro das razões e condições definidas no Decreto nº 3.555/2000, Lei 

nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 

 

14 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do 

resultado pela Autoridade Competente. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

15.1 – O recebimento, o local e o prazo de entrega dos móveis, aparelhos/equipamentos deverão ocorrer de acordo com o contido no subitem 

06/07 e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

15.2 – Os bens serão recebidos por servidor designado para tal fim, da seguinte forma: 

15.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações da proposta da 

empresa. 

15.2.2 – definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, mediante recibo, observadas as especificações citadas 

no item anterior. 

 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde no prazo de 10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

16.1.1. As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 

16.1.2. As notas fiscais/faturas serão devolvidas à contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram a sua 

rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 16.1, a partir da data de sua reapresentação. 

16.1.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá anexar junto à NF a Certidão Negativa de Débitos – CND – emitida pelo INSS, 

devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91), o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90)., bem como a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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16.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante caso os documentos especificados no subitem anterior estejam com prazo de validade 

vencido, bem como se houver pendencia de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 

16.1.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Fundo Municipal de Saúde de 

Brumadinho em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde, para o exercício de 2014, cujo programa de trabalho e elemento de despesa é 02.07.02.10.302.0033.1032 –  

4.4.90.52.00 fonte 102. 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 

sanções: 

18.1.1 – Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

18.1.2 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor dos bens não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

18.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura 

causados ao Fundo Municipal de Saúde pela não execução parcial ou total do contrato. 

18.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

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

 

19 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

19.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o reconhecimento dos 

direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

19.1.1 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

19.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

19.2.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

19.2.3 – judicial, nos termos da legislação. 

19.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do 

Município de Brumadinho. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

20.1.1 - Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitido, nos termos do art. 11, inciso 

XIII, do Decreto Federal nº 3.555/00, a apresentação de documentação atualizada e regularizada na própria sessão, desde que a sua produção 

seja de fácil realização. 

20.1.2 – A inclusão de documentos durante a sessão será admitida desde que seja necessária a realização de diligência para apurar fatos 

existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

20.2 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

20.3 - Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o FMS não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

20.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 
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20.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição 

das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

20.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 

comprometimento da segurança do futuro contrato. 

20.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constante da Lei nº 10.520/2005, o Decreto nº 

3.555/2000 e Decreto Municipal nº 073/2007. 

20.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser 

encaminhada, ao Pregoeiro pelo Fax: (31) 3571-4499 ou pelo e-mail comprasfmsbruma@gmail.com. 

20.12. - As dúvidas a serem dirimidas por telefone (31 3571.7171 / 2923) serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não sendo 

consideradas oficiais. 

20.12.1 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta 

licitação. 

20.13 - As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do  Municipio, salvo com referência àquelas que, 

lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de 

ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 

a) - julgamento deste Pregão; 

b) - recurso porventura interposto. 

20.14 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções no objeto do contrato, que se 

fizerem necessários, por necessidade ou conveniência administrativa, devidamente justificada, a critério exclusivo do FMS observados os 

limites fixados no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

20.15 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, 

contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se 

for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela SMS. 

 

 

 Brumadinho, 19 de março de 2014 

 

 

 

 

DIONEIA DA SILVA BRITO OZANAM 

Pregoeiro 

 

 

 

 

JOSE PAULO SILVEIRA ATAIDE 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01-APRESENTAÇÃO 

Este documento foi elaborado com base na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 73/2007 de 04.05.2007 e Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo parte integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando viabilizar a aquisição dos 

bens descritos no Anexo IA deste. Desse modo, contém os elementos básicos e essenciais fixados na legislação, descritos de forma a 

subsidiar os interessados em participarem do processo licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta. 

 

02-OBJETO 

                                  Aquisição de Aspirador Cirúrgico, Mesa Cirúrgica Ortopédica, Oximetro de Pulso e Outros Aparelhos/Equipamentos 

para o Hospital Municipal João Fernandes do Carmo, mediante fornecimento único. 

 

03-JUSTIFICATIVA 

                               Efetuar a aquisição de móveis, aparelhos/equipamentos necessários à realização de cirurgias no Hospital Municipal, bem 

como visando o fortalecimento técnico operacional para atendimento ao SUS de Brumadinho. 

 

04- CONFIRMAÇÃO: 

                              A confirmação da aquisição dar-se-á por meio de Nota de Empenho emitida com base na proposta apresentada e na 

licitação. 

        

05 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:  

                              A empresa deverá citar, na proposta, o número de Registro no Ministério da Saúde dos aparelhos/móveis/equipamentos 

cotados, sendo que o Fundo Municipal de Saúde poderá ainda solicitar apresentação do registro, em caso de dúvida; em caso de notificação 

do produto ou de isenção de registro, citar a informação na proposta; 

                              A empresa deverá efetuar a descrição minuciosa e pormenorizada das características dos aparelhos, móveis e 

equipamentos anexando, preferencialmente, prospectos ilustrativos, manuais, catálogos ou folhetos técnicos do objeto da proposta, em 

original ou cópia reprográfica legível, ou documento equivalente que possa individualizar o objeto da forma solicitada, conforme Anexo I do 

Edital. 

                                A empresa deverá constar na proposta o prazo de garantia dos bens, não inferior a 12 meses, e todos os custos de 

manutenção não serão de responsabilidade do Município, durante o referido período; 

                               No preço deverão estar contidos todos os impostos, taxas e demais despesas necessárias ao fornecimento dos 

materiais/produtos, bem como a entrega no Município de Brumadinho. 

                                                                                                                                                                                      

06-PRAZO DE ENTREGA 

a) Será considerado o prazo dado e expresso na proposta da licitante, após o recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento, não 

excedendo a 20(vinte) dias. 

b) Toda prorrogação de prazo para entrega, deverá ser justificada por escrito, 48 horas antes do vencimento. 

   

07-CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

I - O recebimento dos bens, objeto da licitação, estará condicionado à conferência quantitativa e qualitativa para a aceitação final, obrigando-

se o licitante vencedor a substituir eventuais materiais que foram recebidos: 

a) Provisoriamente: No endereço constante na NE, para efeito de posterior verificação de conformidade dos bens com as especificações 

constantes na NAF e no documento fiscal. 

b) Definitivamente: Após a verificação da qualidade dos bens fornecidos e a conseqüente aceitação, no prazo máximo de 05(cinco) dias após 

a aceitação provisória. 

II – Os bens entregues poderão ser objeto de análise, caso os mesmos apresentem indícios de defeitos, estando o pagamento condicionado à 

substituição dos mesmos por outro de mesma marca. 

III - Não serão recebidas entregas parciais 

 

08-PAGAMENTO 

a) O pagamento referente ao objeto da licitação será efetuado pela Tesouraria da SMS, por meio de depósito em conta ou pessoalmente, até 

10 (dez) dias  seguintes ao da entrega integral do objeto. 

   

09-OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) – Proporcionar todas as facilidades para que o(a) CONTRATADO(A) possa efetuar a entrega do produto, dentro das normas estabelecidas 

no edital e seus anexos; 

b) – Receber os produtos entregues pelo(a) CONTRATADO(A), desde que estejam em conformidade com o  objeto  licitado ; 

c) – Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e normas constantes do edital e seus anexos; 

d) – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) CONTRATADO(A); 

e) – Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A). 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

 

 

 10 

 

10-OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

                      a) – Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o bem seja entregue no prazo estipulado; 

                      b) – Substituir qualquer bem entregue quando detectado qualquer divergência com as especificações contidas no edital e seus 

anexos; 

                     c) – Assumir inteira responsabilidade pela entrega do bem, como fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos; 

                     d) – Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,  decorrentes de sua  culpa ou dolo 

quando da entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

                     e) – Proceder a entrega do bem, em conformidade com o quantitativo e especificações contidas na Nota de Autorização de 

Fornecimento; 

                     f) – A inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do fornecimento do material, não transfere ao Município de Brumadinho a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto. 

 

11- DAS PENALIDADES 

                            O(A) CONTRATADO(A) que inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções e ao 

pagamento de multas previstas, conforme o caso, nos termos da Lei  No. 10.520/02, Lei Nº 8.666/93.                                                                                                                

 

12 – DAS SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas no Edital 

e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante 

que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta: 

.deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

.convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de empenho; 

.apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

.ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 

.não mantiver a proposta, injustificadamente; 

.falhar ou fraudar na execução do contrato; 

.comportar-se de modo inidôneo; 

.cometer fraude fiscal. 

12.2 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a SMS poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor do item; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

12.2.1 – O atraso injustificado na execução, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato. 

12.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, 

da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

12.4 – Da aplicação da penalidade prevista nos itens 12.1 e 12.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, 

que será  dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir 

devidamente informado.  

12.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração  

de Brumadinho. 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

 

 

 

 

Erica de Souza Murta 

Diretora Administrativa do HMJFC 
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS 

 

 

Item 

 

Especificação 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Marca 

Valor 

Unit.  

Valor 

Total  

 

01 

Aspirador Cirúrgico, ergonômico, com caixa de proteção do conjunto do motor 

em plástico resistente, montado em móvel com pedestal e rodízios de 3 com 

freios.Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22POLHG (560mmHg) com 

registro de agulha de passo fino, em aço inox,de alta durabilidade.Funcionamento 

através de diafragma isenta de óleo,sem necessidade de lubrificante;com ruído 

menor que 60Dba.Vacuômetro calibrado até 29pol Hg(760MMHG). Fluxo de 0 a 

24 Ipm.Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco 

cheio.Micro -filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o 

ambiente de uso do equipamento,com retenção 0,5mícron.Frascos coletores 

leves,de alta resistência a impactos,de plástico autoclavável(121C), graduados em 

auto relevo.Equipamento que suporte até dois frascos suspensos.Tampão do 

frasco em silicone,de fácil desmontagem e limpeza.conexão tipo engate rápido 

para facilitar a remoção do frasco.Suporte para duas cânulas de aspiração. 

Voltagem: 127/220v. Acessórios: Frasco de vidro. Cânulas descartáveis ou 

reusáveis.Extensão de plástico transparente. 

 

03 

 

Unid. 

   

 

02 

Berço Aquecido: - Controle totalmente microprocessado; 

-Posicionamento do paciente nas posições horizontal, trendelemburg e reverso, 

tredelemburg,através de controle e suave contínuo(elétrico ou hidráulico); 

-Sistema de contenção do paciente por lâmina de acrílico com movimentos 

rebatíveis; 

-Instruções importantes de uso e advertências claramente gravadas no corpo do 

aparelho; 

-Compatível com sistema de pesagem do RN; 

-Painel de gases com mínimo de duas entradas e saídas padrão ABNT. 

-Painel frontal em policarbonato contra penetração de líquidos; 

-Teclas do tipo membrana de toque suave; 

-suporte de soro, suporte para acoplar fototerapia, prateleiras para periféricos, 

gaveteiros, foco auxiliar; 

-O equipamento deverá possuir um display independente para cada uma das 

seguintes opções: 

Programação da temperatura desejada, leitura de temperatura do paciente e 

relógio de apagar; ou deverá possuir display que permita a visualização dos três 

parâmetros citados, simultaneamente; 

-Indicação do nível de potência fornecida ao elemento aquecedor em escala de 0 a 

100%; 

-Indicação sequencial do nível de potência do elemento aquecedor; 

-Sistema de auto-teste de todas as funções; 

-Falta de energia alta e baixa temperatura; 

-Advertência para verificação de rotina do recém-nascido; 

-Falta de sensor, e sensor desalojado do paciente; 

-Tensão de alimentação: 127/200 Vac-selecionável; 

-Frequência de alimentação; 60HZ; 

-Proteção térmica de alta temperatura conforme a norma; 

-01 cabo de alimentação de 3 pinos(fase,neutro e terra); 

-Módulo refletor na parte superior com sistema de calor irradiante por elemento 

aquecedor revestido de quartzo; 

-Calha protetora do elemento de quartzo com giro bilateral no plano horizontal; 

-Leito do paciente em material rádio-transparente e gaveta para chassi de raios x; 

-Quatro rodízios de banda com 4 de diâmetro; 

-Colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades 

para desinfecção; 

 

02 

 

Unid. 

 

 

  

 

03 

Berço para Alojamento, Conjunto dotado de cuna removível em acrílico 

transparente, com cantos arredondados. Permite fácil limpeza, e aba de reforço 

em todo contorno. Bandeja plástica com porta-mamadeira e saboneteira. Bandeja 

inferior para armazenamento de objetos, porta plaqueta de identificação, permite 

a inclinação do leito nas posições trendelemburg próclive e horizontal com trava, 

suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 01 polegada 

 

06 

 

Unid. 
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de diâmetro, com pintura em epóxi, colchão de espuma, com capa removível em 

PVC atóxico e autoextinguível, sem costura, alça para locomoção, suporte para 

soro. 

 

04 

Bisturi Eletrônico micro processado controle por teclas, Duas opções de corte 

monopolar: Normal e delicado: funções: corte (normal-delicado) puro, blend 1, 

blend 2,blend 3,coagulação-spray,bipolar e microbipolar. Tecla high CUT para 

melhor desempenho de corte em tecido adiposo,ajuste digital de potencia em dois 

modos:rápido e preciso, duas opções de comando no painel frontal(teclas ou 

rotativo)para maior conforto do operador,display digital que fornece os níveis de 

potência real de saída em todos os modos de operação,caneta com comando 

manual com contatos hermeticamente selados e acionamento magnéticos,pedal 

independente para bipolar,permitir conexão ao coagulador por plasma de gás 

argônio permitir trabalhos simultâneos de dois cirurgiões. 

Precisão: Saída bipolar e micro bipolar independente, com controle preciso, 

memória não volátil dos níveis de potencia em todos os modos de utilização: 

corte puro, corte misto, coagulação bipolar e micro bipolar, gravando a ultima 

configuração utilizada em caso de queda de energia ou desligamento do bisturi, 

reconhecimento automático do tipo de placa-paciente (comum ou dividida) tecla 

que permite utilizar o mesmo cabo para placas descartáveis comuns ou divididas 

(similares ao sistema REM). Segurança: seleção de voltagem automática, 

evitando riscos de danos por conexão indevida a rede elétrica, saídas de potência 

isoladas que minimizam o risco de queimaduras, sistema PPM de monitoração de 

contato placa-paciente que leve em conta o tipo de pele incluindo indicador de 

qualidade de contato monitoramento de continuidade do fio e da conexão placa-

cabo, bloqueando o funcionamento e ativando a sinalização visual em caso de 

falha.Sinalização áudio visual das funções com tons diferenciados para corte 

coagulação,placas autoadesivas que evitam queimaduras,painel blindado a prova 

d água que impede a entrada de líquidos e facilita a desinfecção,ventilação natural 

por convecção,atende as normas de segurança elétrica NBRIEC 60601-2-

2(dezembro-2001), incluindo teste de interferência eletromagnética(EMC)sistema 

de proteção que inibe o aumento de potência na ocorrência de falha na CPU,duas 

saídas para caneta com comando manual independente,para o trabalho simultâneo 

de dois cirurgiões.Especificações Técnicas-Alimentação:100-240 VAC 45-65Hz 

seleção automática da frequência de operação:480kHz-dimensões: 

19,0x30,5x38,5cm (Alt.xLarg.xProf.) Peso: 6,5Kg, Acessórios:0,1 pedal de 

comando(duplo) 01 pedal de comando (simples),01caneta de comando 

manual,0,5 canetas descartáveis comando manual,02jogos de eletrodos para uso 

geral (cada jogo) conforme a seguir:01 eletrodo de 75mm,ponta tipo bola 

4,8m,01eletrodo de 75mm,ponta tipo alça 8,0mm,01 eletrodo de 75mm ponta tipo 

faca reta,01eletrodo de 75mm ponta tipo faca curva,01eletrodo de 75mm ponta 

tipo agulha,01placa-paciente em aço inox(300x180mm) 01 cabo de ligação-

desconectável com sistema de monitoração de conexão de placa com alarme,01 

jogo de placas descartáveis e adesivas(tamanho universal-adulto-infantil) 01 cabo 

de ligação-desconectável com sistema de monitorização de resistência de contato-

PPM,01 adaptador AD04,01 unidade de transporte com rodízio de borracha e 

bandeja para acessórios.  

 

01 

 

Unid. 

 

 

  

 

05 

Foco Cirúrgico, com iluminância máxima a uma distância de 1 metro (em lux) 

160.000, Diâmetro do campo de luz, d10(em cm) 20-32, temperatura da cor em 

Kevin(K) 4300, índice de reprodução cromática Ra95, eficácia luminosa em 

lumen por watt (IM/W) 291, Densidade de energia: intensidade 

energética/iluminação (em MW/m x Ix)3,4: profundidade de iluminação sem 

reenfoque, L1+L2(em cm) 45+90; iluminância garantida pela lâmpada reserva 

(em %) 100%;com comutação automática para lâmpada reserva (segunda fonte de 

luz);potência nominal do meio de iluminação1(em W)70;potência nominal do 

meio de iluminação 2(em W) 150 IRC;vida útil da lâmpada de 

descarga/halógena(em h) 5.000/600-1.000;superfície de emissão de luz(em 

cm)Max.3512;diâmetro da cúpula(em cm)82;dissolução de sombra com tubo e 1 

máscara 57%;dissolução com tubo e 2 máscaras 51%;manopla estéril/não 

estéril;com ajuste em progressão continua do diâmetro do campo de luz;com 

ajuste em progressão contínua da intensidade iluminância. 

 

02 

 

Unid. 

   

 

06 

Maca Retrátil, estrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para suportar 

vitimas até 300 kg, respaldo ajustável com seis posições de altura, colchonete 

revestido em material impermeável, auto-extinguivel, costurado eletronicamente, 

quatro rodízios de borracha com 127mm de diâmetro com sistema de freios, alças 

laterais basculantes com sistema de fechamento automático, um jogo de cintos de 

 

04 

 

Unid. 
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segurança automotivos com sistema de quatro pontas, sistema de ancoragem 

completo para instalação em veículos de resgate, sistema retrátil de recolhimento 

de pernas, sistema de segurança automático que impede queda acidental, 

dimensões: comprimento leito: 1840mm, comprimento total: 1900 mm, largura 

do leito: 490 mm, largura total: 590mm, altura eixo aéreo/solo: 670 mm, altura 

fechada: 310mm, peso líquido: 36kg, peso bruto: 41kg, capacidade de carga; 300 

kg. 

 

07 

Mesa cirúrgica elétrica radiotransparente, base em “T”, produzida com chapa de 

aço 1020, na espessura de 6,5mm, contando com revestimento de aço 

304(ABNT) escovado. Sua fixação é feita através de sapatas de borracha, rodas 

retráteis e acionadas por pedal ou por comando elétrico, através de controle 

remoto ou a cabo. 

 

01 

 

Unid. 

   

 

08 

Mesa Cirúrgica Ortopédica, para aplicação em ortopédica e traumatologia. O 

funcionamento da mesa cirúrgica é eletromecânico, sendo que o acionamento 

elétrico é efetuado através de controle remoto com fio. O dorso da mesa pode se 

movimentar através de um sistema pneumático acionado por alavanca que eleva o 

dorso composto por três seções (dorso e dois complementos do dorso) ou elétrico. 

Os complementos do dorso são destacáveis permitindo amplo acesso para o 

intensificador de imagens para o procedimento específico. A divisão do tempo em 

no mínimo cinco seções (cabeceira, dorso, assento e laterais do assento e 

perneiras). Base/coluna: confeccionada em chapa de aço com acabamento pintado 

em KTL e revestida em chapa dobrada de aço inoxidável. Tampo: confeccionado 

em nylon laminado ou material tecnicamente compatível de alta resistência rádio 

transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização 

de intensificador de raio X. Rodas: duas rodas fixas de aprox. dois de diâmetro e 

duas rodas retráteis de aprox. 3 de diâmetro,utilizadas para imobilização da mesa 

no solo,e construídas em celeron. Chassi confeccionado em chapas de aço 

inoxidável com acabamento escova digital. Movimentos: trendelemburg, reverso 

de trendelemburg, elevação, lateral esquerda e direita e acionamento das rodas 

através de controle remoto com fio. O movimento do dorso é efetuado 

manualmente através de sistema pneumático por alavanca. Acessórios que 

acompanham o produto: 

-acessório para tratamento do úmero com dispositivo de Weinberger. 

-acessório para tratamento do úmero com placa apoio braço. 

-acessório do fêmur em posição lateral. 

-acessório para uso do intensificador de imagens em ambos os planos. 

-acessório para tratamento de antebraço em extensão com apoio dedos. 

-acessório para tratamento da tíbia com tração horizontal. 

-acessório engessado pós-operatório do quadril. 

-porta perna completa. 

-cabeceira grande. 

-tração ortopédica completa com braço. 

-cabeceira pequena montada. 

-perneira direita. 

Sistema de anestesia completo, microprocessado para cirurgias de alta 

complexidade em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. 

Para ser utilizado em ambiente de emergência.Centro de parto e centro cirúrgico, 

para procedimento de anestesia em diversas modalidades de anestesia 

inalatória,inclusive usando o baixo fluxo. Incluso sistema de teste com 

verificação e compensação da complacência do sistema, calibração dos sensores 

de fluxo e de oxigênio. Composto por rack, vaporizadores calibrados modelos 

isoflurane e sevoflurane, sistema de ventilação e monitoração. Construído em 

gabinete com estrutura em aço de alto impacto,com pintura epóxi ou material 

tecnicamente compatível com a finalidade.Bandeja superior para suporte de 

equipamentos de monitorização extras,interface.Dotado de gaveta e rodízios com 

travas nas rodas dianteiras.Certificado no Ministério da Saúde-ANVISA. 

Certificado de garantia de no mínimo de 12 meses a contar da data de entrega. 

 

01 

 

Unid. 

   

 

09 

Mesa Meia Lua, semicircular, construída em tubos e chapeada, pintura sintética, 

opcional epóxi, rodas de 3. Dimensões: 1,20x0,35x0,80M, tampa em aço 

inoxidável. 

 

02 

 

Unid. 

  

 

 

 

 

10 

Suporte de soro em aço inox, com 4 rodízios,construído em aço tubular 

inoxidável, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 co anel de proteção, 

regulagem de altura, haste em tubo de ¾ de diâmetro com 4 ganchos em forma de 

cruz,pés em forma de cruz com rodízios de 2. 

 

20 

 

Unid. 
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11 Eletrocardiograma (ECG), Oximetria (Sp02), Pressão Não Invasiva (PANI), 

Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2) e Temperatura. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:  

• Gabinete com possibilidade de inserir módulos adicionais.  

• Possibilidade de monitoração de débito cardíaco contínuo. 

• Alarmes sonoros e visuais com limites de máximo e mínimo programáveis para 

todos os parâmetros  

 monitorados, incluindo alarme para desconexão de módulos , cabos e sensores;  

• Tecla silenciar alarme com tempo máximo de 2 minutos para interrupções 

conforme NBR ISO 9919;  

• Ajuste de volume dos alarmes;  

• Modo operacional para neonatal, pediátrico e adulto;  

• Tempo de inicialização inferior a 30 segundos.  

• Software em português.  

TENDÊNCIA:  

• Formato: Gráfico ou Tabular.  

• Memória de pelo menos 24 horas (não volátil)  

• Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PARÂMETROS DE 

MONITORAÇÃO: 

conforme NBR ISO 9919;  

PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: 

PANI (Pressão não invasiva): 

• Princípio de funcionamento: Oscilométrica  

• Manual: Uma medição  

• Inicialização: Medidas consecutivas por 5 minutos • Existir o Intervalo de 

valores entre: 

- Adulto:  

- Sistólica: 30 - 250mmHg 

- Média: 20 - 230mmHg  

- Diastólica: 15 - 110mmHg 

- Pulso: 40 - 240BPM  

- Pediátrico:  

- Sistólica: 30 - 170mmHg  

- Média: 20 - 150mmHg  

- Diastólica: 15 - 110mmHg  

- Pulso: 40 - 240BPM  

- Neonatal: 

- Sistólica: 30 - 130mmHg  

- Média: 20 - 110mmHg  

- Diastólica: 15 - 100mmHg  

- Pulso: 40 - 240BPM  

Precisão de medição de no máximo +- 3mmHg:  

PI (Pressão Invasiva):  

• Deve possuir 02 canais de pressão independentes com valores e visualização de  

onda da pressão invasiva.  

• Possibilidade de identificação do canal de pressão: PA, PVC entre outras.  

• Faixa de leitura: -50 a 400 mmHg.  

• Demais acessórios para o perfeito funcionamento; 

SPO2: 

• Faixa de medição: 30 - 100%  

- Precisão de no máximo ± 3 %  

• Pulso: Faixa: 30 - 250 BPM  

- Precisão de no máximo ± 2 BPM  

• Velocidade: 25 e 50 mm/s  

• Apresentação de curva plestimográfica;  

• Alarme: Máximo e Mínimo para saturação e Desconexão do sensor. 

ECG: 

• Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s  

• Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V  

• Cabo de ECG: 5 vias  

• Faixa de medição: 30 a 250 BPM  

• Precisão : ± 1 BPM ;  

• Indicação de eletrodo solto (sonoro ou visual);  

• Rejeição de pulso de marcapasso e proteção contra descarga de desfibrilador e  

01  

Unid. 
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aparelhos eletrocirúrgicos;  

ETCO2 (capnografia):  

• Tecnologia: Sidestream ou Miicrostream 

• Apresentação de valores de CO2;  

• Apresentação da curva de ETCO2;  

• Faixa de leitura: 0 a 99 mmHG;  

• Demais acessórios para o perfeito funcionamento;  

TELA 

• Tipo: LCD COLORIDA  

• Tamanho: mínimo de15 Polegadas  

• Traçados: Visualização de ECG, SPO2, PNI, PI e Capnografia simultâneos na 

tela. 

BATERIA:  

• Possuir bateria interna;  

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

• AC de 100 a 240 VAC - 50/60Hz  

ACESSÓRIOS:  

01 Cabo de ECG de 05 vias;  

01 Sensor de Oximetria Adulto (Tipo CLIP);  

01 Sensor de Oximetria Infantil (Tipo “Y”);  

01 Extensor para Oximetria se aplicável;  

01 Conjunto de Braçadeira/Manguito neonatal com pelo menos 4 tamanhos 

diferentes; 

01 Conjunto de Braçadeira/Manguito adulto;  

01 Extensor para manguito se aplicáve;  

01 Cabo para pressão invasiva; 

01 Linha de amostragem, Cânula e adaptador para Capnografia;  

02 Sensores de temperatura de pele;  

Todos os demais acessórios para o perfeito funcionamento deste equipamento. 

 

12 
Oxímetro de Pulso - Oximetria: Saturação de oxigênio no sangue, processamento digital de sinais e frequência cárdica. 

Alarmes: Mínimos e Máximos audiovisuais, programáveis e configuráveis para cada paciente com sumos diferenciados 

para ocorrências, individuais para pulso e saturação de O2, detecção de sensor desconectado.Bateria com recarregador 

interno com autonomia de 50 horas e controlador inteligente de carga, fonte de alimentação 120-220wolts,110-220wolts 

automática. Gabinete em ABS com dimensões reduzidas, robusto, resistente a pequenas quedas, livre de problemas de 

oxigenação e permite a utilização em locais de pouco espaço. Visor: Tela de cristal líquida de alta visibilidade retro-

iluminado LEDS tamanho do BPM sensores permanente adulto,infantil e pediátrico. 

 

04 

 

Unid. 

   

13 Banqueta em aço, giratória com 4 pés, altura regulável de 0,45 a 0,70cm, armação 

tubular com pintura sintética, opcional epóxi, assento inox. 

04 Unid.   

 

 

 

14 Mesa Mayo, estrutura em tubo esmaltado de 7/8, bandeja em aço inoxidável, 

altura regulável, pés com rodízios, Dimensões da bandeja: 48x32cm. 

 

01 

 

Unid. 
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ANEXO II 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

 

Eu ...............(nome completo)...................... representante legal da empresa ...................................... ...., com sede na Rua 

..............................................., inscrita no CNPJ-------------------------, interessada em participar da licitação em epígrafe, do Fundo Municipal 

de Saúde de Brumadinho, Declaro, sob as penas da Lei, o que segue: 

 

 a) que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

b) para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 19993, 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. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

c) nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Local e data. 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome, RG 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             

 

ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF 

sob nº __ e inscrição Estadual sob nº __, representada neste ato por seu(s) (qualificação) do(s) outorgante(s) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº... e CPF nº ..., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº... e CPF nº ..., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ...(indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº ___/2014, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, 

inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 

na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s), negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, 

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é validade até o dia ... 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa, COM FIRMA RECONHECIDA 

Nome, RG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

 

 

 17 

 

ANEXO IV 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Referência: Pregão Presencial Nº 008/2014 

 

 

 Declaro(amos), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações constantes no Edital de Pregão 

Presencial nº 008/2014. 

 

 Declaro(amos), ainda, que atendemos a todas as exigências, inclusive quanto aos requisitos exigidos para habilitação no referido 

certame, em observância ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 

Local e data 

 

________________________________________________ 

(nome, RG e assinatura do representante legal da empresa) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

Referência: Pregão Presencial Nº 008/2014 

 

 

A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)....................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade Nº .................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

 

Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Data e Local ........................ 

 

 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

OBS.: A DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUCEMG OU 

POR OUTRO ORGÃO COMPETENTE. 
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ANEXO VI 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 36, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 

DE BRUMADINHO/MG. 

 

 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________,  sediada 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na vedação disposta no art. 36, da Lei Orgânica do 

Município de Brumadinho, que dispõe: 

 

“Art. 36 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a 

qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos 

municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções” 

 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura 

 

 


