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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2031/2017 

1 - PREÂMBULO: 
 

1.1. A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa – Fumssar, sito na Rua Dr. Francisco Timm, 
480 Bairro Centro de Santa Rosa, RS, através da Seção de Material e Patrimônio, torna público para 
conhecimento dos interessados, que às 08:30 horas do dia 06/07/2018, no auditório da Fumssar, 
localizado na Rua Dr. Francisco Timm, 480, 2º Piso, Centro, reunir-se-ão o(a) pregoeiro(a) e a equipe 
de apoio, designados pela Portaria nº 151, de 28 de Setembro de 2017, com a finalidade de receber e 
abrir os envelopes com as propostas e com os documentos de habilitação, tendo por objetivo o 
fornecimentos do objeto descrito no anexo I deste edital, processando-se essa licitação nos termos 
do Decreto Municipal nº 226/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei 
Federal n° 10.520/02, conforme consta no processo administrativo n° 2031/17. A licitação será 
realizada na modalidade de Pregão Presencial e o julgamento observará o critério de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO. 
1.2. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para 
uso no Hemocentro Regional de Santa Rosa e Laboratório de Análises Clinicas da Fumssar. 
1.3. O objeto desta licitação deverá também atender, obrigatoriamente, ao especificado nos anexos I 
e II que acompanham este edital.  
1.4. Para fins de julgamento das propostas, o valor máximo aceitável por unidade será aquele que 
está previsto no anexo I deste edital. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1. Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido neste Edital, e: 

a) não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de Santa Rosa 
ou a Fundação Municipal de Saúde de Santa - Fumssar; 
b) não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação judicial ou extrajudicial; 
c) não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) não tenham sócios que sejam servidores ou dirigentes da Fumssar de Santa Rosa, RS, nos 
termos do artigo 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

2.2. Para participar do certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 2.1 deste edital, 
deverá apresentar a sua proposta de preço e os documentos de habilitação em envelopes distintos, 
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e de n° 2, para o que se 
sugere a seguinte inscrição: 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA ROSA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

  

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA ROSA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

  
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, o(a) pregoeiro(a) realizará o 
credenciamento das empresas interessadas, as quais deverão: 
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a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, conforme item 3.3; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(conforme modelo sugerido no anexo III); 

c) apresentar certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do artigo 8º da Instrução 
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC), ou declaração firmada por contador de que se enquadra como microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), conforme modelo do anexo VII deste edital, em que a licitante 
pretende utilizar os referidos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e nos artigos 24 a 39 da Lei Municipal nº 4.705, de 01 de setembro de 
2010, sob pena de não gozarem dos privilégios de que trata a Lei Complementar nº 123/06. 

3.1.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao (à) pregoeiro(a), 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 
que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse da representada. 

3.1.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade com foto. 

3.1.3. Não será permitido que a mesma pessoa represente mais de uma empresa licitante. 
3.1.4 A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação deverá estar acompanhada do 

ato de investidura do declarante como representante legal da empresa licitante. 
3.1.5 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, a falta de qualquer uma invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 
fora dos envelopes. 
3.3. O credenciamento da licitante será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, ou 
procurador, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ; 

a.2) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil ou; 

a.3) cópia de 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 ou; 

a.4) certidão de registro comercial, se empresa individual; 
a.5) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 

de sociedade por ações; 
b) se representada por procurador, deverá a licitante apresentar também a seguinte 
documentação: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no artigo 654, § 1º, do Código Civil, em 
especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante (conforme 
modelo sugerido no anexo IV) com a firma do outorgante reconhecida, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.4.  Para exercer o direito de ofertar lances e/ou de manifestar a intenção de recorrer, é obrigatório 
a licitante se fazer representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
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3.5. Na falta de procuração e/ou dos documentos solicitados para credenciamento, o licitante ficará 
sem representante no presente certame e ficará impedido de fazer consignar em ata as suas 
observações, de rubricar documentos ou de praticar os demais atos pertinentes a um mandatário. 
3.6. A falta de procuração e/ou dos documentos solicitados para o credenciamento não implica 
necessariamente em inabilitação ou em desclassificação das propostas, a menos que a 
documentação apresentada esteja incompleta ou não atenda às demais exigências do edital, mas 
restringirá o exercício dos direitos que dependam da manifestação do representante da empresa 
licitante durante a sessão. 
 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

4.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, depois de ter realizado o 
credenciamento das empresas interessadas e na presença das licitantes e das demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do pregão, o(a) pregoeiro(a), inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 
PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3. Os envelopes ou quaisquer outros documentos referentes a esta licitação deverão ser 
entregues pela licitante, ou pelo seu representante credenciado, diretamente o(a) pregoeiro(a), sendo 
que não serão recebidos aqueles que forem entregues pela licitante via fax, e-mail e similares, ou fora 
do horário estabelecido no preâmbulo deste edital. 
4.4. Os envelopes enviados via correio serão de inteira responsabilidade da empresa Licitante, 
devendo se certificar/conferir se o mesmo chegou em tempo da Sessão Pública do Pregão e em 
mãos até o Pregoeiro. Os envelopes deverão ser endereçados à Comissão de Licitação da Fumssar, 
aos cuidados do Pregoeiro. A Fumssar não se responsabilizará por envelopes recebidos em outro 
endereço ou por servidor que não seja o pregoeiro. 
4.5. O endereço para envio de propostas ou documentação referente à Licitação: Av. Dr. 
Francisco Timm, n.480, Centro, Santa Rosa-RS, CEP 98780-803. 
 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

5.1 – A proposta de preço dever ser apresentada no formulário fornecido pela Fundação Municipal de 
Saúde de Santa Rosa - RS, Anexo I deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas 
informações exigidas no referido formulário, com a mesma numeração do item, assinado por quem de 
direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando 
o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (duas) dígitos após a vírgula no valor unitário, 
em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas serem 
rubricadas; 
5.2. A proposta de preço, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 
deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da empresa, 
devidamente datada e assinada pelo seu representante legal, ou por procurador habilitado, redigida 
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, para o que se sugere o modelo do anexo 
I, e deverá conter, sob pena de desclassificação ou de anulação do item, conforme o caso: 

a) a razão social da empresa; 

b) a descrição completa do produto ofertado, indicando, sempre que houver, a marca do 
mesmo; 

c) o preço unitário líquido e total, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
todas e quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, 
ainda, despesas com transporte ou com terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

5.2.1. A proposta de preços NÃO PODERÁ CONTER ALTERNATIVAS como, por exemplo, 
oferecer duas marcas/modelos diferentes para um mesmo item. 
5.3. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital. 
5.4. Não serão aceitas propostas com ofertas ou vantagens não previstas neste edital, nem preços 
ou vantagens baseados nas ofertas dos demais proponentes. 
5.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste edital, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades 
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insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que 
contiverem valores irrisórios. 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 
estabelecidos no item 5; 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem preços irrisórios nos termo do § 3º 
do artigo 44 ou do inciso II do artigo 48, ambos da Lei nº 8.666/93. Quando os preços forem 
considerados irrisórios, antes da desclassificação, o Pregoeiro marcará, por escrito, o prazo de 
até 03 (três) dias corridos para que o licitante prove, por escrito, a compatibilidade dos preços 
propostos com os praticados no mercado, conforme previsto no artigo 48, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. Se a justificativa não for aceita, efetivar-se-á a desclassificação. 

5.7. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 
5.8 As propostas serão analisadas para identificar erros aritméticos, os quais serão corrigidos 
pelo(a) pregoeiro(a), na conformidade dos seguintes critérios: 

a) havendo diferença de valores entre números e expressões, prevalecerá o valor indicado pela 
expressão; 
b) havendo diferença entre um valor unitário e o valor total, resultante da multiplicação deste 
unitário, prevalecerá o valor unitário e a quantidade para apuração do total;  
c) o erro de adição é retificado conservando-se as parcelas corretas e alterando-se o total 
exposto pelo total corrigido. 

5.9. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, e depois de 
obedecido ao disposto no § 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, será a licitação decidida por sorteio. 
5.10. O licitante vencedor ficará obrigado a manter os compromissos assumidos em razão desta 
licitação, exceto se ocorrer a hipótese prevista no § 3º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
5.11. Quando se apresentar apenas uma proposta concorrente, a análise e o julgamento da 
proposta e dos documentos ficarão a critério do (a) pregoeiro(a), desde que atendidos as exigências 
previstas no edital e o interesse público. 
 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 
02, os seguintes documentos, sob pena de inabilitação: 

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

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

c) comprovação de regularidade para com as fazendas municipal, estadual e federal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, referente a todo e qualquer 
tributo, inclusive em relação à divida ativa tributária, mediante a juntada de: 

1) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de tributos municipais, 
comprovando a regularidade da requerente para com a Fazenda Municipal, atualizada e em plena 
vigência; 

2) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos estaduais, 
comprovando a regularidade da requerente para com a Fazenda Estadual, atualizada e em plena 
vigência; 

3) certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (CND), conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, comprovando a regularidade da requerente para a Fazenda Federal, 
atualizada e em plena vigência.  
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d) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (data da 
expedição não pode ser superior a 60 dias da licitação); 

e) comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e em 
pleno vigor. 

f) Declaração de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo sugerido no anexo V; 

g) Declaração subscrita pelo seu representante legal de que não incorre em qualquer 
das condições impeditivas, conforme modelo sugerido no anexo VI, especificando: 

g.1) que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

g.2) que não está impedida de contratar com a Administração Pública; 

g.3) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

g.4) que tem pleno conhecimento do edital e do objeto licitado, tomou conhecimento de 
todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto das licitações; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, e do artigo 29, inciso V, da Lei 
nº 8.666/93. 

 e) Alvará de licença, emitido pelo órgão sanitário competente (Estadual ou Municipal), 
(original ou cópia autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29. 

h) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) publicada no Diário Oficial da 
União. Deverá apresentar a AFE da empresa fabricante junto a ANVISA. (original ou cópia 
autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 
29. 

f) Registro do Produto ou Notificação de Dispensa de Registro do Produto junto a 
ANVISA (original ou cópia autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29. 

i) Declaração que fornecerá treinamento de operação, conforme item 13.4 desta edital, 
sem ônus para a Fumssar; 
 
6.2. As empresas que possuam o CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR pertinente 
ao ramo do objeto da licitação, fornecido pelo Município de Santa Rosa, sendo que o mesmo 
deverá estar com todas as certidões negativas atualizadas e em plena vigência, conforme 
determina a Instrução Normativa Municipal n° 005/2016 e o Decreto Municipal nº 226/06, 
poderão utilizá-lo para substituição aos documentos exigidos nas alíneas a, b, c, d, e, do item 
6.1. 
 6.2.1. O Certificado de Fornecedor somente será considerado válido mediante conferência e 
autenticação pelo (a) pregoeiro(a) e pela equipe de apoio. 

6.2.2. A conferência das informações contidas no Certificado de Fornecedor ocorrerá durante a 
fase de habilitação e será realizada através do sistema informatizado, sendo que as conferências 
ficarão registradas no banco de dados do sistema. Caso não haja registros, a responsabilidade pela 
habilitação ou não das empresas licitantes será do(a) próprio(a) pregoeiro(a) e da equipe de apoio. 
6.3 Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa). 
6.4. Caso a empresa declarada vencedora do certame não apresente a documentação exigida, no 
todo ou em parte, será esta inabilitada, podendo a ela serem aplicadas as penalidades previstas 
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neste edital; neste caso será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, 
procedendo-se à análise de sua proposta e dos documentos de habilitação. 
6.5. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo(a) pregoeiro(a), pela equipe de apoio 
e pelos representantes legais presentes e, depois de examinada e rubricada, será anexada ao 
processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cujos documentos apresentem 
irregularidades. 
6.6. O envelope de documentação que não for aberto ficará apensado ao processo de licitação, 
para o caso de ocorrer a situação descrita no item 6.5. 
6.7.  As microempresas e empresas de pequeno porte, que se beneficiarem do regime diferenciado 
e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e pela Lei Municipal nº 4.705/10, por 
ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
6.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor no certame, para a regularização da documentação, do pagamento ou do 
parcelamento do débito, e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa.  
6.7.2. Entende-se o termo “declarado vencedor” de que trata o item anterior o momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso da modalidade de pregão, aguardando-se os 
prazos para regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
6.7.3. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
6.7.4. O prazo de que trata o item 6.7.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
6.7.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.7.1, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato/ata de registro de preços, ou revogar a licitação. 
 

7. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

7.1. Aberta a sessão, os interessados, ou seus representantes legais, serão credenciados conforme 
o item 3.1, alínea “a” e entregarão ao(à) pregoeiro(a), devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 
02 e apresentarão, em separado, declaração dando ciência de que preenchem plenamente os 
requisitos de habilitação (anexo III), em conformidade com o item 3.1, alínea “b”, e, quando for o 
caso, certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração firmada por contador de que se 
enquadram como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme previsto no 
item 3.1, alínea “c”. 
7.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentos apresentados fora do prazo 
estabelecido neste edital, assim como não será permitida a juntada posterior de documentos que 
deveriam ter sido entregues dentro dos envelopes n° 01 e n° 02, salvo no caso de diligência 
promovida pelo(a) pregoeiro(a), na forma do item 7.30. 
7.3. Serão abertos, pelo(a) pregoeiro(a), todos os envelopes contendo as propostas de preços, 
ocasião em que se procederá a verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste edital. 
7.4. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, deverá o(a) pregoeiro(a) 
proceder à correção da proposta mediante a aplicação dos critérios estabelecidos no item 5.7. 
7.5. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o(a) pregoeiro(a) 
classificará o autor da proposta de menor preço e os licitantes que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço. 
7.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no item anterior, o(a) pregoeiro(a) classificará, dentre os presentes, as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de empate, para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.7. 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. 
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7.8. Para oferta de lances, o(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, a apresentar lances 
verbais, até a proclamação do vencedor, devendo a oferta ser feita por valor unitário. 
7.9. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
7.10. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.8 e 7.9. 
7.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
7.12. Dada a palavra à licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta. 
7.13. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.14. Não poderá haver retratação ou desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades previstas neste edital. 
7.15. Caso não sejam realizados lances verbais, o(a) pregoeiro(a) verificará a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor de mercado, conforme cotação realizada com empresas do 
ramo. 
7.16. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo(a) pregoeiro(a), as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o(a) pregoeiro(a) examinará a ocorrência de empate, conforme estabelecido no 
artigo 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06 e no artigo 32, § 2º, da Lei Municipal nº 4.705/10, 
assegurando o tratamento diferenciado e favorecido previsto no item 8 deste edital para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto no item 3.1. 

7.17.1. Em seguida, o(a) pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao objeto e o valor, decidindo, motivadamente, a respeito. 

7.17.2. A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO, POR UNIDADE, 
desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 
compatível com o preço de mercado. 
7.18 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o(a) pregoeiro(a) abrirá o envelope 2- 
Habilitação, para verificar o atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 do presente 
edital. 
7.19. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
7.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante classificado em primeiro lugar desatender as 
exigências de habilitação, o(a) pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo ao exame dos requisitos de habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos 
do edital. 
7.21. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o(a) pregoeiro(a) negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
7.22. Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais 
proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões em 03 (três) dias úteis, que 
começarão a correr do término do prazo daquele recorrente. 

7.22.1. Constará na ata da sessão a síntese das razões do recurso a ser apresentado, bem como 
o registro de que todas as demais licitantes ficarão intimadas para, querendo, manifestarem-se 
sobre o mesmo no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
7.22.2. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
7.22.3. Os recursos deverão ser entregues diretamente para o(a) pregoeiro(a), em duas vias, o(a) 
qual dará recibo em uma delas. 
7.22.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da subida do recurso. 
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7.22.5. O recurso contra decisão da (a) pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 
7.22.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

7.23. Decididos os recursos, ou decorrido o prazo sem que nenhum tenha sido interposto, e 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, aprovada a amostra, o(a) pregoeiro(a) adjudicará 
o objeto ao licitante vencedor e remeterá o processo ao senhor presidente para homologação, com 
vistas à contratação. 
7.24. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na sessão 
pública, importará na decadência do direito e na continuidade do certame pelo(a) pregoeiro(a), 
atendendo às regras e condições fixadas no edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação 
ao proponente vencedor. 
7.25. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo(a) pregoeiro(a), 
pela equipe de apoio e por todos os proponentes presentes, e contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
7.26. A sessão pública não será suspensa, salvo por motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Seção de Material e 
Patrimônio da Fumssar. 
7.27. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuidade dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
7.28. Como condição para assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
7.29. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos 
itens 7.21 e 7.22 deste edital. 
7.30. É facultado ao(à) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou a acompanhar a instrução do processo. 
  

8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE SEGUNDO LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI MUNICIPAL Nº 4.705/10 

8.1.  Na participação de microempresas (ME) e de empresas de pequeno porte (EPP), tendo sido 
encerrada a fase de lances e verificada a ocorrência de empate, conforme previsto no artigo 44, § 2º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e no art. 32, § 2º da Lei Municipal nº 4.705/10, será assegurada 
preferência de contratação para as microempresas e para as empresas de pequeno porte que 
atenderem ao disposto no item 3.1 deste edital. 

8.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior 
ao valor da menor proposta ou do menor lance, caso as licitantes tenham oferecido. 
8.1.2. Em caso de recurso, a situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada 
a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo 
julgamento definitivo do recurso interposto. 

8.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, depois do encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 
que será declarada vencedora do certame; 

b) se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, 
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, 
às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do subitem 8.1.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma 
prevista na alínea “a” deste item;  

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas 
iguais, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1.1 deste edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, na 
forma das alíneas anteriores. 
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8.3.  Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 3.1, 
alínea “c”, ou dos itens 8.1 e 8.2 deste edital, será declarada vencedora do certame a licitante 
detentora da proposta originalmente de menor valor ou do menor lance. 
8.4.  O disposto nos itens 8.1 e 8.2, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

9.1. Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR UNIDADE, observado o 
valor de mercado. 
9.2. O objeto desta licitação será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada 
vencedora. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas. 

10.1.1. Se, em exame preliminar, a autoridade entender necessário, poderá dar efeito suspensivo 
à impugnação apresentada tempestivamente. 

10.1.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
10.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o segundo dia útil que anteceder a 
data de realização da licitação.  
10.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 
processo licitatório. 
10.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório e saneada a irregularidade do edital, será 
designada nova data para a realização do certame, se a alteração afetar a elaboração das propostas, 
observando-se a forma e os prazos legais. 
 

11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e encaminhará o 
procedimento ao Presidente para homologação. 

11.3. No caso de interposição de recurso, depois de proferida decisão sobre o mesmo caberá ao 
Presidente da FUMSSAR a adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

11.4. O Presidente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da 
licitação, convocando o adjudicatário para que este assine o contrato dentro do prazo máximo de até 
05 (cinco) dias, a contar da data em que o mesmo tiver recebido a convocação. 

11.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11.5. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar 
o contrato, retomar a Sessão Pública, oportunidade em que o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 
convocado para contratar com a FUMSSAR. 

11.6. Decorrido o prazo do item 11.4, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo 
o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando 
sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou cumulativamente: 

a) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em 
assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) 



 

 

 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

 
Rua: Dr. Francisco Timm,  Nº 480 - Santa Rosa / RS 

55 3513-5100 |  www.fumssar.com.br 

 

dias depois de ter recebido a convocação, caracterizando inexecução total do contrato e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

b) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.7. A multa de que trata a letra “a” do item 11.6 deverá ser recolhida no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa 
prévia do interessado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão. 
 
12. DA CONTRATAÇÃO: 
 
12.1. A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa convocará o adjudicatário para assinar o 
contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, cujas obrigações decorrentes da execução do 
objeto desta licitação estão estabelecidas, conforme minuta que é parte integrante deste edital de 
licitação. 
12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso for solicitado pelo adjudicatário, por escrito, desde que ocorrem motivos determinantes 
aceitos pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. 
12.3. Convocação, na forma dos subitens 12.1 e 12.2, o adjudicatário que não comparecer no prazo e 
condições estabelecidas decairá do direito de contratação. 
12.4.  Na hipótese do subitem 12.3 a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa convocará outro 
adjudicatário, observado a ordem de classificação nesta licitação e as mesmas condições pelo 
primeiro classificado. 
12.5. Para assinatura do Contrato a empresa deverá representar-se por: 
12.5.1. Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, 
além de comunicação expressa da empresa que mencione qual o sócio assinará o Contrato. 
12.5.2. Procuração com poderes específicos. 
12.6.  A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais acréscimos ou 
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 
12.7.  As obrigações frente a esta licitação são decorrentes das condições estabelecidas neste edital, 
seus anexos, contrato a ser celebrado, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 

12.8. A contar da data de sua assinatura, o contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. 

12.9. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, alteração, execução, inexecução 
ou rescisão, pelas disposições do Decreto Municipal n° 226/2006, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal n° 8.666/93 e da Lei Federal n° 10.520/02, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do 
direito público. 

12.10. Serão partes integrantes do contrato as condições previstas neste edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 

12.11. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela FUMSSAR a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial, mediante simples aviso, 
observadas as disposições legais pertinentes, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas no contrato, sem 
prévio e expresso aviso à FUMSSAR; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 

e) aplicação de mais de duas advertências. 

12.12. A FUMSSAR poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido contrato por 
conveniência administrativa ou por interesse público, conforme previsto no art. 79 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

12.13. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e do 
artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
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12.14. O contrato poderá ser alterado de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
n° 8.666/93. 

12.15. A rescisão antecipada do contrato por culpa da licitante vencedora poderá resultar na aplicação 
de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato e na suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
sem prejuízo da responsabilização da licitante pelos danos causados diretamente ao Município ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, a qual não será excluída ou 
reduzida pela fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria competente. 

 
13. DAS EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO  

13.1. A licitante vencedora deverá executar o objeto desta licitação atendendo, obrigatoriamente, a 
metodologia de execução, a qualidade, os padrões, os quantitativos e todas as demais exigências e 
especificações técnicas previstas neste edital. 
13.1.1 A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar os equipamentos e os materiais as suas 
expensas se os mesmos forem recusados, sendo que o ato de recebimento não importará sua 
aceitação. 
13.2. Da entrega: Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues conforme 
solicitado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa na Rua Boa Vista, 401, Centro e no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 
13.3. Da garantia: A garantia deverá ser 12 meses, a contar do aceite definitivo dos equipamentos e 
materiais permanentes (sem nenhuma pendência). 
13.3.1 A Licitante vencedora ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e todos os 
correlatos necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos, durante o período de 
garantia, conforme condições estabelecidas no contrato; 
13.3.2 Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir as unidades que 
apresentarem defeito no prazo máximo de 10 dias corridos após a notificação. E substituir o 
equipamento caso o defeito ocorra novamente no prazo da garantia;  
13.4 Do Treinamento de operação sem custo para a Fumssar: A empresa vencedora dos itens 
01,02,11,12,13,17,22,23,25,26,27,28 e 29 deverá realizar treinamento de operação para os 
servidores indicados pela gerencia da Fumssar. 
13.4.1 O treinamento deverá ser realizado nas dependências da FUMSSAR, sem ônus de transporte 
e hospedagem; 
13.4.2 O Responsável pelo treinamento deverá disponibilizar certificado de treinamento dos 
operadores envolvidos ou relatório; 
13.4.3 O cronograma ou agendamento deverá ser definido em até 05 (cinco) dias uteis após a 
instalação do equipamento e ser aprovado pela Gerência do hemocentro e laboratório FUMSSAR 
13.5 Da calibração dos equipamentos: O fornecedor deverá apresentar os serviços de Calibração 
Acreditados e Qualificação nos equipamentos, utilizando-se para isto padrões rastreáveis à RBC 
(Rede Brasileira de Calibração), devendo estas serem Laboratórios reconhecidos pela Rede 
metrológica do Rio Grande do Sul ou Laboratórios Acreditados nas grandezas simultaneamente de 
Pressão, Temperatura, Balança ou Massa, para os itens: 02,03,04,05,06,17,23,26 e 27; 
13.6 Do catálogo: Apresentar catálogo ou manual em Português dos itens: 
01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,25,26,27,28 e 29 no momento da entrega do 
equipamento; 
13.7. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos equipamentos e 
materiais permanente obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 
desacordo com apresentado na proposta. 
13.8. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação 
Municipal de Saúde de Santa Rosa, prestando esclarecimentos solicitados atendendo as 
reclamações formuladas e apresentando a Nota Fiscal. 
13.9. A fiscalização e o recebimento dos equipamentos e materiais permanente serão realizados pelo 
fiscal de contrato indicado pela Fumssar, sendo que o pagamento estará vinculado a esta 
fiscalização, mediante a emissão de termo de liberação de pagamento pela mesmo. 
13.10. A FUMSSAR e a licitante vencedora definirão em conjunto a metodologia de trabalho mais 
apropriada para a execução e implantação do objeto, quando ocorrerem situações não contempladas 
neste edital, no contrato e no termo de referência. 
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13.11 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 
desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida 
por erro ou má interpretação por parte do licitante vencedor. 
 
 
14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado de acordo com a entrega em até 30 (trinta) dias úteis após o 
recebimento definitivo dos equipamentos e materiais permanentes com a apresentação da Nota 
Fiscal, através de deposito bancário ou boleto. 
14.1.1. O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas 
pelo licitante, no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.1.2. A licitante vencedora da licitação não poderá estar em débito com a Fazenda Municipal, 
sob pena de bloqueio dos pagamentos a que fizer jus e/ou compensação na parcela final. 
14.1.3. Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País. 
14.1.4. Para fins de pagamento e liquidação do empenho, a licitante vencedora deverá observar o 
disposto no artigo 26-A do Decreto Estadual nº 37.699/97, o qual trata sobre a obrigatoriedade de 
utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
14.1.5. Sempre que for necessária, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada pela 
licitante vencedora para o e-mail: smp@fumssar.com.br. 
14.1.6. A FUMSSAR irá reter os valores correspondentes aos tributos incidentes sobre a 
prestação de serviços, sempre que a legislação tributária assim determinar. 

14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo licitante vencedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do número do empenho e da licitação, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
14.3. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão através das seguintes 
dotações orçamentárias: 
16.003.0010.0122.0309.1081.344905200000000 – Equipamento e Material Permanente 
HEMOCENTRO 
16.004.0010.0122.0309.1081.344905200000000 - Equipamento e Material Permanente 
LABORATÓRIO 
14.4. Ocorrendo as hipóteses no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93 será concedido o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante prévio requerimento da licitante vencedora, a 
qual deverá comprovar, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
14.5. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
14.6. No caso de a execução contratual ultrapassar 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste 
de preço proposto, deduzida eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-
financeiro, tendo como indexador o IGP-M/FGV do período, ou o índice que vier a substitui-lo, sendo 
que o pedido de reajuste deverá ser requerido oficialmente e por escrito pela licitante vencedora. 

 

15. DAS PENALIDADES: 

15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante desta licitação ou na 
de fornecedor, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor total da 
proposta vencedora; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para assinar o contrato): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor total da proposta vencedora; 

d) executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da ordem de 
compra, a cada irregularidade praticada; 

e) entregar o equipamento sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na 
proposta apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: 
multa de 0,5% sobre o valor estimado da ordem de compra; 

mailto:smp@fumssar.com.br
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f) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias: multa diária de 
0,5% sobre o valor total da ordem de compras; 

g) executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o 
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multa diária de 
2% sobre o valor total da ordem de compras; 

h) inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 

i) inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta vencedora; 

j) causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora; 

k) apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da proposta 
vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que durar a 
suspensão. 

l) Havendo descumprimento total ou parcial na entrega dos equipamentos e materiais, sendo 
tanto no tocante a prazos ou quantidade, acarretando à Fumssar a necessidade de aquisição 
emergencial, será efetuada a aquisição de outro fornecedor do produto com a mesma descrição, 
através de processo próprio. Sendo devido pela empresa inadimplente todo e qualquer prejuízo 
acarretado em relação aos valores pagos a mais do que o valor do item licitado, sem prejuízo das 
demais sanções previstas acima. 
15.2. As penalidades serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso. 
15.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
15.4. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
15.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
de recebimento da comunicação enviada pelo Município. 
15.6. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o 
fornecedor fizer jus. 
15.7. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa 
não tributária, a ser cobrada na forma da lei. 
15.8. As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado ao 
fornecedor o contraditório e ampla defesa. 
15.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
16.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 são 
obrigações da CONTRATADA: 
16.1.1. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
16.1.2. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 
16.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE 
16.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
16.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 
16.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
16.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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17.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as empresas interessadas, atendidos o interesse público e da Administração. 
17.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito na Seção de Material e Patrimônio, 
localizada na Dr. Francisco Timm, 480, 2º piso, Centro, ou pelos telefones (55) 3513-5150/5152 ou 
pelo e-mail smp@fumssar.com.br, no horário de expediente da Fumssar, com antecedência mínima 
de até 03 (três) dias antes da data marcada para recebimento dos envelopes. 
17.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Seção de Material e Patrimônio. 
17.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), após parecer jurídico da Fumssar. 
17.5. Ocorrendo a decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, esta será transferida, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
17.6. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e o número telefone. 
17.7. À exceção daqueles para os quais é exigida a autenticação em cartório, os demais 
documentos poderão ser apresentados em uma só via: em original, em cópia autenticada em cartório 
ou em cópia simples, acompanhada do original, para ser autenticada por servidor público municipal. 

17.7.1.Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
17.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a). 
17.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8.666/93). 
17.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rosa, RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato/ata de registro de preços dela decorrente, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
18. DOS ANEXOS: 

18.1. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: 
ANEXO I - Modelo de proposta de preços; 
ANEXO II - Termo de Referência 
ANEXO III - Modelo de declaração de atendimento dos requisitos de habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de carta de credenciamento; 
ANEXO V - Modelo de declaração de empregador pessoa jurídica; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de condições impeditivas; 
ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte; 
ANEXO VIII - Instrução Normativa nº 05/2016; 
ANEXO IX - Minuta de Contrato; 

Santa Rosa, 22 de Junho de 2018. 

 

Rogério Silva dos Santos 
Diretor de Gestão Administrativa - FUMSSAR 



 

 

 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

 
Rua: Dr. Francisco Timm,  Nº 480 - Santa Rosa / RS 

55 3513-5100 |  www.fumssar.com.br 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO PADRÃO 
PREGÃO PRESENCIAL FUMSSAR Nº 16/2018  
PROCESSO FUMSSAR Nº 2031/2017de 14/07/17.                               
ABERTURA: 08h30min do dia 06/07/2018. 
LOCAL: Auditório da Fumssar, na Rua Francisco, 480 – Centro, Santa Rosa/RS – CEP: 98780-803 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE  VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

TOTAL 

1. 
Estufa de secagem e esterilização capacidade de 85 litros: 
Equipamento para uso em laboratório, centros de esterilização. 
Aplicação: Utilizada para secagem de instrumentos e vidraria em 
geral. Estrutura: Construída totalmente em chapa de aço carbono 
tratado quimicamente com anti-corrosivo, acabamento interno 
com tinta alumínio resistente ao calor até 700ºC e pintura 
eletrostática a pó externo. Funcionamento Estufa elétrica com 
termo-regulagem de temperatura de até 250ºC. Calor irradiado 
por resistência tipo modulares. Mostrador frontal de precisão. 
Especificações Elétricas: Tensão de alimentação: bivolt ou 220 V. 
Frequência: 50/60hZ. Potência máxima de entrada: 1100W 
Chave geral luminosa para indicação de equipamento ligado. 
Medidas Internas em cm: 45 Alt x 45 Larg x 42 Prof  Medidas 
Externas em cm:  66 Alt x 56 Larg x 57 Prof   Capacidade 85 
Litros. (Laboratório) 

Marca: 

01 3.702,25 3.702,25 

2. 
Banho seco digital com aquecimento – Misto 40 tubos – 20 tubos 
de até 13 mm e 20 tubos de até 16 mm: Não necessita água para 
aquecimento. Termo bloco maciço de alumínio a seco Controle 
de temperatura micro-processado. Mostrador de temperatura 
digital de 02 dígitos. Precisão no controle de temperatura de 0,2 
°C. Faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 70 °C. Voltagem 220 
v. (Laboratório e Hemocentro) 

Marca: 

02  2.820,67 5.641,34 

3. 
Pipetas monocanal de volume variável de 10 a 100 ul.  
(Laboratório) 

Marca: 

02 500,00 1.000,00 

4. 
Pipetas monocanal de volume variável de 100 a 1000 ul.  
(Laboratório) 

Marca: 

02 498,00 996,00 

5. 
Pipetas monocanal de volume variável de 5 a 50 ul. (Laboratório) 

Marca: 
02 366,67 733,33 

6. 
Balança de precisão digital 5000g/1g: confeccionado em gabinete 
em plástico injetado de alta resistência a impacto. Equipada com 
sensores de alta precisão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ 
DESCRIÇÃO: Capacidade: 5000g • Divisão: 1g • Tela de LCD • 
Zero automaticamente redefinido • Desliga automaticamente •  
Indicador de bateria baixa •  Indicador de sobrecarga “EEEE” 

01 1.286,67 1.286,67 
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Unidades de medida: •  - Grama (g) •  - Onça (oz) •  - Quilo (kg) •  
- Libra (lb) Dimensões: C:60 x L:210 x A:45mm •  Alimentação: 2 
pilhas AA - 1.5V •  Com entrada para fonte de energia.  
(Laboratório) 

Marca: 

7. 
Suporte para 30 lâminas horizontal.  (Laboratório) 

Marca: 
03 48,67 146,00 

8. 
Estante tipo grade para tubos em geral – 60 tubos de 15 a 17 
mm. Permite o uso em conjunto com banho-maria, freezer e 
estufa. Resistente á autoclave a 121° por até 10 min. Fabricada 
em polipropileno (PP), alfanumérica. (Laboratório) 

Marca: 

12 17,67 212,00 

9. 
Estante tipo grade para tubos em geral – 90 tubos de 12 a 13 
mm. Permite o uso em conjunto com banho-maria, freezer e 
estufa. Resistente á autoclave a 121° por até 10 min. Fabricada 
em polipropileno (PP), alfanumérica. (Hemocentro) 

Marca: 

12 17,00 204,00 

10. 
Relógio multimarcador de tempo digital: Para marcar exames de 
laboratório. Controlar até 30 exames simultaneamente, marcar o 
tempo até 999 minutos. Mostrar no visor o tempo que falta para 
cada exame selecionado. Possuir alarme sonoro que identifica o 
tempo final do exame. Caixa em chapa de aço Pintura em Epoxi. 
Dimensões:Alt  68 x Larg 184 x Comp 125mm (Hemocentro e 
Laboratório) 

Marca: 

03 991,67 2.975,00 

11. 
Venoscópio Baby - Localizador de veias para crianças de 0 a 7 
anos. Elimina o uso do garrote na coleta de sangue. Com hastes 
rotativas. Garantia de no mínimo 1 ano, Registro Anvisa, Ajuste 
de intensidade, indicador de bateria. Portatil,  Confeccionado em 
material termoplástico; não alergênico, iluminação através de 
leds de alta intensidade. (Laboratório) 

Marca: 

 

 

01 

 

 

1.736,67 1736,67 

12. 
Venoscópio IV Plus - utilizando leds RGB (red, green e blue: 
vermelho, verde e azul) , baterias recarregáveis AAA, cores 
verde e vermelha dos leds.  rotação de 90º das hastes.  Base de 
recarga. Informações técnicas:3 baterias de 1,2 volts. 
Compartimento inferior removível para troca de baterias. 
Sinalizador monocolor na base. Bivolt. Garantia de no mínimo 1 
ano, Registro Anvisa, Ajuste de intensidade, indicador de bateria. 
(Hemocentro e Laboratório) 

Marca: 

02 1.846,67 3.693,33 

13. 
VHS – Westergreen 20 testes hora: Características Técnicas: 
Coleta no tubo a vácuo que segue direto para o VHS timer. 
Opção de Resultados: Primeira hora em 30 minutos; Segunda 
hora em 60 minutos. Disponibilidade total dos "protocolos" para 
interface digital. Para uso com tubos 8 x 120,  Sensor interno de 
temperatura que corrige os resultados para 18°C (conversão de 
Manley).  ( Laboratório) 

01 9.841,50 9.841,50 
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Marca: 

14. 
Rack para micropipetas monocanal. Suporte (rack) inclinado para 
acomodar até 6 micropipetas monocanal. Plástico ABS resistente 
(Laboratório) 

Marca: 

02 231,50 463,00 

15 
Estante para 50 microtubos. Capacidade para 50 microtubos, 
confeccionada em polipropileno(PP).Modelo: 0,5 ml(500ul). 
(Laboratório) 

Marca: 

01 20,75 20,75 

16 
Pi- Pump pipetador mecânico com capacidade de 2 ml e de 10 ml 
:Moldado em plástico resistente, capacidade de 2 ml e de 10 ml. 
Utilizado em conjunto com pipetas sorológicas de vidro. 
Contendo roldana móvel para aspiração e válvula de pressão 
para dispensa total ou parcial do volume. (Laboratório) 

Marca: 

05 27,00 135,00 

17 
Centrífuga para análises laboratoriais. Informações Técnicas: 
digital programável. Com capacidade mínima para 40 tubos e 
máxima para 60 tubos de 5 ou 7 ml, porta tubos com caçapa em 
aço inox, disponibilidade de no mínimo 06 programas, tempo em 
minutos ou segundos, velocidade em RPM ou força G, rotação 
programável de 500 a 4.000 RPM, tempo de centrifugação 
programável de 1 a 999 minutos, teclas para programação, 
abertura de tampa, liga/desliga, acréscimo e decréscimo; ruído 
máximo inferior a 60Dba; trava da tampa, mecânica para 
fechamento, eletrônica quando em funcionamento, sensor de 
tampa – sistema de proteção para não utilizar o equipamento 
com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da 
tampa. Display – LCD.  Abertura manual para casos de falta de 
energia. Voltagem 220V. Motores certificados com garantia de 02 
anos. Registro na ANVISA. Acompanhado de manual de 
instruções em português.  (Laboratório) 

Marca: 

01 13.516,67 13.516,67 

18 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 
10 ML 1/10 PCTE COM 10 UNID. (Laboratório). 

Marca: 

10 26,33 263,33 

19 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 5 
ML  PCT COM 10 UNID.  (Laboratório). 

Marca: 

10 19,17 191,70 

20 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 2 
ML  PCTE COM 10 UNID.  (Laboratório). 

Marca: 

10 19,43 194,30 

21 
ESTANTES METÁLICAS PINTADAS NA COR CINZA ESCURO 
MEDINDO 1,98MT DE ALTURA, 0,90MT DE LARGURA E 30 CM 
DE PROFUNDIDADE, COM SEIS PRATELEIRAS, DEVEM 
ACOMPANHAR PARAFUSOS E TRAVESSAS PARA 
MONTAGEM, X DE TRAVAMENTO NA PARTE TRASEIRA, 
COLUNA 20 E COM REFORÇO EMBAIXO DA BANDEJA. 
(Hemocentro e Laboratório). 

Marca: 

30 191,00 5.730,00 
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22 
Seladora portátil: para tubos grau médico hospitalar para 
procedimentos de coleta, fracionamento. Que permita selagem 
de tubos com diâmetros de 3 a 4,6mm de diâmetro externo e 
espessura de 0,75 m, sem necessidade de ajuste adicional. 
Bateria recarregável com carregador rápido, capacidade para 
mais de 400 selagens por carga, detector da falha de selagem, 
indicador de tempo de selagem e com maleta de transporte. 
Alimentação: 220 V - 60Hz. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação pela ANVISA e registro na ANVISA.  (Hemocentro) 

Marca: 

02 21.950,00 43.900,00 

23 
Câmara para conservação de sangue 1000 LITROS com duas 
portas: Capacidade interna: 1000 Litros. Gabinete externo Tipo 
vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. 
Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. 
Gabinete interno  construído totalmente em chapa de aço 
inoxidável, com gavetas deslizantes com perfuração hermética 
em aço inoxidável. Iluminação interna através de lâmpadas LED 
com acionamento automático na abertura da porta, temporizada 
com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento 
térmico – em poliuretano injetado de alta densidade. 
Homogeneização de temperatura através de ventilador da 
unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. 
Porta duas de vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação 
através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor 
hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de 
CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de 
degelo seco com  evaporação do condensado. Painel de 
comando com teclas soft-touch. Display em LCD com 
apresentação simultânea das temperaturas de momento, 
temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos 
parâmetros, sistema de verificação automática da programação, 
sistema de travamento da programação contra manuseio 
inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados 
mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do 
equipamento,  filtro contra ruídos eletromagnéticos, com 
apresentação de data e horário. Alarmes temperatura abaixo de 
2°C, temperatura alta acima de 6°C (ou programável pelo 
usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, faixa de trabalho -
entre 2°C e 6°C , com ponto fixo em 4°. Registrador de 
temperatura eletrônico das temperaturas mínima e máximas 
atingidas, apresentadas no display de processos. Sistema de 
segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador 
eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle 
das funções de comando do compressor de frio sempre que 
houver falha no comando eletrônico. Software de gerenciamento 
com aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos 
de performance, inclusive retroativos, permitindo o 
gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, 
tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de 
programação e configuração. Os dados armazenados são 
criptografados (invioláveis), sem cobrança de mensalidade. 
Sistema de emergência para falta de energia elétrica  mantendo 
todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de 
frio, com autonomia para 24 horas, iIntegrado ao gabinete, 
montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria 
selada.  Discador com  sistema automático que realiza ligações 
telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis 

01 30.627,50 30.627,50 
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números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar 
por temperatura crítica. 220 VOLTS /60 Hz. Com sistema d 
emergência para 24 horas. Certificado de calibração calibrado 
em três pontos,  +2ºc,  +4ºc e +8ºc,  juntamente com  
astreabilidade,  comprovada pelo inmetro (rbc). (Hemocentro) 

Marca: 

24 
Armário em aço com 6 portas grandes, sobrepostas, com 
fechamento através de fechadura de alta durabilidade. Pés em 
policarbonato e sistema de ventilação nas portas, além d epintura 
em pó eletroestático (EPOXI) para melhor conservação e 
durabilidade do material.Nº de portas: 6 
Altura das portas: 86cm, Largura das portas: 27,2cm . Altura total 
(sem os pés):182cm, Altura pé nivelador: 8cm , Altura total(com 
os pés): 190cm, Largura total: 92,5cm, Profundidade total:42cm 
(Hemocentro e Laboratório) 

Marca: 

05 524,00 2.620,00 

25 
PROJETOR LCD - PROJETOR LCD  RESOLUÇÃO:  WXGA 
(1280 X 800)  BRILHO:  3200 ANSI LUMENS CONTRASTE:   
3000: 1 MÉTODOS DE PROJEÇÃO:   
TETO,FRONTAL,TRASEIRO ASPECTO 16:10 (SUPORTA 4:3 E 
16:9)  LENTES  TIPO MANUALF-N 1,58 - 1,72  FOCO 16,9 - 
20,28MM    ZOOM 1.0 - 1.2  LÂMPADA TIPO 200W UHE   VIDA 
ÚTIL 4000 H (ALTO BRILHO) 5000 H (BAIXO BRILHO) , AUTO 
FALANTE 2W CONEXÕES DE ENTRADA:   VGA (MINI D-SUB 
15PIN) X 1  VÍDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1  S-VIDEO (MINI 
DIN 4 PIN) X 1  VÍDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO 
COM ENTRADA VGA) X 1  HDMI X 1,  COMPATIBILIDADE DE 
SINAIS DE VÍDEO   NTSC  NTSC 4.43 PAL-M PAL-N   PAL-60  
SECAM VOLTAGEM   100 - 240 VOLTS AT 50 - 60 GARANTIA  
36 MESES  CABOS E ACESSÓRIOS  O PRODUTO DEVE 
ACOMPANHAR UM CABO COMPATÍVELPARA CADA TIPO DE 
CONEXÃO QUE O MESMO ACEITA;  CONTROLE REMOTO;  
MALETA DE TRANSPORTE DO PRODUTO. (Hemocentro  e  
Laboratório) 

Marca: 

01 3.929,00 3.929,00 

26 
HOMOGEINIZADOR DE BOLSA DE SANGUE: Tensão: Bivolt, 
acompanha bateria recarregável; Carcaça: EM POLIESTIRENO, 
Alarmes: visual e sonoro par a baixo fluxo de coleta e fim de 
coleta, TEMPORIZADOR: Tempo de coleta no visor / 0 a 99 
minutos, Velocidade: 12 A 15 RPM, DISPLAY: de cristal líquido 
para exibição dos valores coletados, Procedimento de coleta: 
Homogeneização Automática, Oscilatório em 3D, permite o 
ajuste do volume a ser coletado a cada procedimento, tara 
automática c/ a bolsa vazia e fechamento automático do clamp, 
volume e peso da unidade coletado alternadamente. Permissões: 
pré seleção do tempo máx de coleta ou volume máximo coletado, 
Faixa de medida: a cada 10 ML, Clampagem: de tubo automática 
p/ realização da TARA e ao fim da coleta.  Armazenamento de 
dados: até 1000 doações. Permite: o ajuste de dados tais como 
data e horário pelo usuário. (Hemocentro) 

Marca: 

04  20.053,75 80.215,00 

27 
Câmara ambientadora de plaquetas, com temperatura pré-
ajustada em 22°C ± 0,5°C. Capacidade para armazenamento de, 
no mínimo, 1 (um) agitador de plaquetas com capacidade para 
96 bolsas, com dimensões (AxLxP) de 400mm x 815mm x 

02  40.422,50 80.845,00 
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430mm. Portas de vidro e que permitam fácil acesso ao interior 
da câmara. Possuir registrador gráfico. Possuir alarme de 
máxima e mínima temperatura, de desvio de temperatura e de 
portas abertas. Painel de fácil visualização, visor com indicação 
de processos. Temperatura controlada automaticamente à 22ºC 
e com regulagem de configuração de 15,0 à 30,0 ºC. Possuir 
sistema de backup de alimentação por bateria recarregável. 
Apresentar Certificado de Calibração. O equipamento deverá vir 
acompanhado de manual de instruções, em Língua portuguesa. 
Possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e garantia total contra 
defeitos de fabricação. Alimentação elétrica: 220volts. O 
equipamento deve apresentar registro na ANVISA. (Hemocentro) 

Marca: 

28 

 Cadeira de doação de sangue: Elétrica, Automática com 
quatro comandos (movimentos de assento e movimento de 
encosto); Controle de Mão; Quatro rodízios com sistema de 
travamento; Botão Stop de Emergência na Base da Cadeira; Dois 
motores (isento de óleo), Braços para Doação de sangue 
Estofados; Travesseiro.220volz. (Hemocentro) 

 Marca: 

06 7.080,00 42.480,00 

29 

CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS: Equipamento 
destinado à contagem de células sanguíneas. Realiza a 
contagem diferencial, os valores absolutos e os índices 
hematimétricos. Possui 12 teclas (10 para contagem e 2 para 
funções). Conta separadamente os eritroblastos. Dotado de 
alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas. 
Funcionamento 220 Volts. (Laboratório) 

Marca: 

01 1.003,80 1.003,80 

1) Para fins de julgamento das propostas, o valor máximo aceitável por unidade é aquele que está 

previsto neste anexo, que é parte integrante do edital do Pregão Presencial nº 16/2018. 

2) As propostas deverão especificar, obrigatoriamente, a marca do produto cotado, sempre que 
houver, sob pena de desclassificação do item em que a mesma não estiver indicada 
 
Local e Data 
 

________________________ 

Assinatura Responsável 

CARIMBO 
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ANEXO II 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA: 

O presente procedimento justifica-se pela necessidade em adquirir equipamentos para o Laboratório 

de Analises Clínicas e Hemocentro Regional de Santa Rosa essenciais para os processos de 

execução e qualidade dos exames bem como para o armazenamento dos hemocomponentes 

produzidos, de acordo com saldo do Processo nº 1983/2014 para o Laboratório e para o Hemocentro 

Regional de Santa Rosa de acordo com o saldo do processo nº 1205/2014.  

 

2. OBJETO:  

O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de equipamentos para o Laboratório 

de Analises Clínicas e Hemocentro, conforme especificações e quantitativos previstos neste termo. 

ÍTEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE  

1. 
Estufa de secagem e esterilização capacidade de 85 litros: Equipamento para uso em 
laboratório, centros de esterilização. Aplicação: Utilizada para secagem de instrumentos e 
vidraria em geral. Estrutura: Construída totalmente em chapa de aço carbono tratado 
quimicamente com anti-corrosivo, acabamento interno com tinta alumínio resistente ao calor 
até 700ºC e pintura eletrostática a pó externo. Funcionamento Estufa elétrica com termo-
regulagem de temperatura de até 250ºC. Calor irradiado por resistência tipo modulares. 
Mostrador frontal de precisão. Especificações Elétricas: Tensão de alimentação: bivolt ou 
220 V. Frequência: 50/60hZ. Potência máxima de entrada: 1100W Chave geral luminosa 
para indicação de equipamento ligado. Medidas Internas em cm: 45 Alt x 45 Larg x 42 Prof  
Medidas Externas em cm:  66 Alt x 56 Larg x 57 Prof   Capacidade 85 Litros. (Laboratório) 

01 

2. 
Banho seco digital com aquecimento – Misto 40 tubos – 20 tubos de até 13 mm e 20 tubos 
de até 16 mm: Não necessita água para aquecimento. Termo bloco maciço de alumínio a 
seco Controle de temperatura micro-processado. Mostrador de temperatura digital de 02 
dígitos. Precisão no controle de temperatura de 0,2 °C. Faixa de trabalho de 20 ou ambiente 
a 70 °C. Voltagem 220 v.  

(Laboratório e Hemocentro) 

02  

3. 
Pipetas monocanal de volume variável de 10 a 100 ul.  

(Laboratório) 
02 

4. 
Pipetas monocanal de volume variável de 100 a 1000 ul.  

(Laboratório) 
02 

5. Pipetas monocanal de volume variável de 5 a 50 ul. (Laboratório) 02 

6. 
Balança de precisão digital 5000g/1g: confeccionado em gabinete em plástico injetado de 
alta resistência a impacto. Equipada com sensores de alta precisão. ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO: Capacidade: 5000g • Divisão: 1g • Tela de LCD • Zero 
automaticamente redefinido • Desliga automaticamente •  Indicador de bateria baixa •  
Indicador de sobrecarga “EEEE” Unidades de medida: •  - Grama (g) •  - Onça (oz) •  - Quilo 
(kg) •  - Libra (lb) Dimensões: C:60 x L:210 x A:45mm •  Alimentação: 2 pilhas AA - 1.5V •  

01 
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Com entrada para fonte de energia. 

 (Laboratório) 

7. 
Suporte para 30 lâminas horizontal. 

 (Laboratório) 
03 

8. 
Estante tipo grade para tubos em geral – 60 tubos de 15 a 17 mm. Permite o uso em 
conjunto com banho-maria, freezer e estufa. Resistente á autoclave a 121° por até 10 min. 
Fabricada em polipropileno (PP), alfanumérica.  

(Laboratório) 

12 

9. 
Estante tipo grade para tubos em geral – 90 tubos de 12 a 13 mm. Permite o uso em 
conjunto com banho-maria, freezer e estufa. Resistente á autoclave a 121° por até 10 min. 
Fabricada em polipropileno (PP), alfanumérica.  

(Hemocentro) 

12 

10. 
Relógio multimarcador de tempo digital: Para marcar exames de laboratório. Controlar até 30 
exames simultaneamente, marcar o tempo até 999 minutos. Mostrar no visor o tempo que 
falta para cada exame selecionado. Possuir alarme sonoro que identifica o tempo final do 
exame. Caixa em chapa de aço Pintura em Epoxi. Dimensões:Alt  68 x Larg 184 x Comp 
125mm  

(Hemocentro e Laboratório) 

03 

11. 
Venoscópio Baby - Localizador de veias para crianças de 0 a 7 anos. Elimina o uso do 
garrote na coleta de sangue. Com hastes rotativas. Garantia de no mínimo 1 ano, Registro 
Anvisa, Ajuste de intensidade, indicador de bateria. Portatil,  Confeccionado em material 
termoplástico; não alergênico, iluminação através de leds de alta intensidade.  

(Laboratório) 

 

 

01 

 

 

12. 
Venoscópio IV Plus - utilizando leds RGB (red, green e blue: vermelho, verde e azul) , 
baterias recarregáveis AAA, cores verde e vermelha dos leds.  rotação de 90º das hastes.  
Base de recarga. Informações técnicas:3 baterias de 1,2 volts. Compartimento inferior 
removível para troca de baterias. Sinalizador monocolor na base. Bivolt. Garantia de no 
mínimo 1 ano, Registro Anvisa, Ajuste de intensidade, indicador de bateria. (Hemocentro e 
Laboratório) 

02 

13. 
VHS – Westergreen 20 testes hora: Características Técnicas: Coleta no tubo a vácuo que 
segue direto para o VHS timer. Opção de Resultados: Primeira hora em 30 minutos; 
Segunda hora em 60 minutos. Disponibilidade total dos "protocolos" para interface digital. 
Para uso com tubos 8 x 120,  Sensor interno de temperatura que corrige os resultados para 
18°C (conversão de Manley). 

 ( Laboratório) 

01 

14. 
Rack para micropipetas monocanal. Suporte (rack) inclinado para acomodar até 6 
micropipetas monocanal. Plástico ABS resistente  

 laboratório 

02 

15 
Estante para 50 microtubos. Capacidade para 50 microtubos, confeccionada em 
polipropileno(PP).Modelo: 0,5 ml(500ul).  

(Laboratório) 

01 

16 
Pi- Pump pipetador mecânico com capacidade de 2 ml e de 10 ml :Moldado em plástico 
resistente, capacidade de 2 ml e de 10 ml. Utilizado em conjunto com pipetas sorológicas de 
vidro. Contendo roldana móvel para aspiração e válvula de pressão para dispensa total ou 

05 
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parcial do volume. (Laboratório) 

17 
Centrífuga para análises laboratoriais. Informações Técnicas: digital programável. Com 
capacidade mínima para 40 tubos e máxima para 60 tubos de 5 ou 7 ml, porta tubos com 
caçapa em aço inox, disponibilidade de no mínimo 06 programas, tempo em minutos ou 
segundos, velocidade em RPM ou força G, rotação programável de 500 a 4.000 RPM, tempo 
de centrifugação programável de 1 a 999 minutos, teclas para programação, abertura de 
tampa, liga/desliga, acréscimo e decréscimo; ruído máximo inferior a 60Dba; trava da tampa, 
mecânica para fechamento, eletrônica quando em funcionamento, sensor de tampa – 
sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso 
seja violada a trava da tampa. Display – LCD.  Abertura manual para casos de falta de 
energia. Voltagem 220V. Motores certificados com garantia de 02 anos. Registro na 
ANVISA. Acompanhado de manual de instruções em português. 

 (Laboratório) 

01 

18 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 10 ML 1/10 PCTE COM 10 
UNID. (Laboratório). 

10 

19 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 5 ML  PCT COM 10 UNID. 

 (Laboratório). 
10 

20 
PIPETA GRADUADA SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL 2 ML  PCTE COM 10 UNID. 

 (Laboratório). 
10 

21 
ESTANTES METÁLICAS PINTADAS NA COR CINZA ESCURO MEDINDO 1,98MT DE 
ALTURA, 0,90MT DE LARGURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE, COM SEIS 
PRATELEIRAS, DEVEM ACOMPANHAR PARAFUSOS E TRAVESSAS PARA 
MONTAGEM, X DE TRAVAMENTO NA PARTE TRASEIRA, COLUNA 20 E COM 
REFORÇO EMBAIXO DA BANDEJA. 

 (Hemocentro e Laboratório). 

30 

22 
Seladora portátil: para tubos grau médico hospitalar para procedimentos de coleta, 
fracionamento. Que permita selagem de tubos com diâmetros de 3 a 4,6mm de diâmetro 
externo e espessura de 0,75 m, sem necessidade de ajuste adicional. Bateria recarregável 
com carregador rápido, capacidade para mais de 400 selagens por carga, detector da falha 
de selagem, indicador de tempo de selagem e com maleta de transporte. Alimentação: 220 V 
- 60Hz. Certificado de Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA e registro na ANVISA. 

 (Hemocentro) 

02 

23 
Câmara para conservação de sangue 1000 LITROS com duas portas: Capacidade 
interna: 1000 Litros. Gabinete externo Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável 
escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. Gabinete interno  
construído totalmente em chapa de aço inoxidável, com gavetas deslizantes com perfuração 
hermética em aço inoxidável. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento 
automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta 
fechada. Isolamento térmico – em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização 
de temperatura através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na 
abertura da porta. Porta duas de vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através 
de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás 
ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de 
degelo seco com  evaporação do condensado. Painel de comando com teclas soft-touch. 
Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas 
mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da 
programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema 
que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou 
desligamento do equipamento,  filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de 
data e horário. Alarmes temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 6°C (ou 
programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, faixa de trabalho -entre 2°C 
e 6°C , com ponto fixo em 4°. Registrador de temperatura eletrônico das temperaturas 

01 
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mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. Sistema de segurança 
com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo 
automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que 
houver falha no comando eletrônico. Software de gerenciamento com aplicativo para 
gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, 
permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. 
Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados 
armazenados são criptografados (invioláveis), sem cobrança de mensalidade. Sistema de 
emergência para falta de energia elétrica  mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, 
inclusive o compressor de frio, com autonomia para 24 horas, iIntegrado ao gabinete, 
montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.  Discador com 
 sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, 
para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por 
temperatura crítica. 220 VOLTS /60 Hz. Com sistema d emergência para 24 horas. 
Certificado de calibração calibrado em três pontos,  +2ºc,  +4ºc e +8ºc,  juntamente com  
astreabilidade,  comprovada pelo inmetro (rbc). (Hemocentro) 

24 
Armário em aço com 6 portas grandes, sobrepostas, com fechamento através de 
fechadura de alta durabilidade. Pés em policarbonato e sistema de ventilação nas portas, 
além d epintura em pó eletroestático (EPOXI) para melhor conservação e durabilidade do 
material.Nº de portas: 6 
Altura das portas: 86cm, Largura das portas: 27,2cm . Altura total (sem os pés):182cm, 
Altura pé nivelador: 8cm , Altura total(com os pés): 190cm, Largura total: 92,5cm, 
Profundidade total:42cm 

(Hemocentro e Laboratório) 

05 

25 
PROJETOR LCD - PROJETOR LCD  RESOLUÇÃO:  WXGA (1280 X 800)  BRILHO:  3200 
ANSI LUMENS CONTRASTE:   3000: 1 MÉTODOS DE PROJEÇÃO:   
TETO,FRONTAL,TRASEIRO ASPECTO 16:10 (SUPORTA 4:3 E 16:9)  LENTES  TIPO 
MANUALF-N 1,58 - 1,72  FOCO 16,9 - 20,28MM    ZOOM 1.0 - 1.2  LÂMPADA TIPO 200W 
UHE   VIDA ÚTIL 4000 H (ALTO BRILHO) 5000 H (BAIXO BRILHO) , AUTO FALANTE 2W 
CONEXÕES DE ENTRADA:   VGA (MINI D-SUB 15PIN) X 1  VÍDEO COMPOSTO (1 RCA) 
X 1  S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1  VÍDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM 
ENTRADA VGA) X 1  HDMI X 1,  COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VÍDEO   NTSC  NTSC 
4.43 PAL-M PAL-N   PAL-60  SECAM VOLTAGEM   100 - 240 VOLTS AT 50 - 60 
GARANTIA  36 MESES  CABOS E ACESSÓRIOS  O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR UM 
CABO COMPATÍVELPARA CADA TIPO DE CONEXÃO QUE O MESMO ACEITA;  
CONTROLE REMOTO;  MALETA DE TRANSPORTE DO PRODUTO. 

(Hemocentro  e  Laboratório) 

01 

26 
HOMOGEINIZADOR DE BOLSA DE SANGUE: Tensão: Bivolt, acompanha bateria 
recarregável; Carcaça: EM POLIESTIRENO, Alarmes: visual e sonoro par a baixo fluxo de 
coleta e fim de coleta, TEMPORIZADOR: Tempo de coleta no visor / 0 a 99 minutos, 
Velocidade: 12 A 15 RPM, DISPLAY: de cristal líquido para exibição dos valores coletados, 
Procedimento de coleta: Homogeneização Automática, Oscilatório em 3D, permite o ajuste 
do volume a ser coletado a cada procedimento, tara automática c/ a bolsa vazia e 
fechamento automático do clamp, volume e peso da unidade coletado alternadamente. 
Permissões: pré seleção do tempo máx de coleta ou volume máximo coletado, Faixa de 
medida: a cada 10 ML, Clampagem: de tubo automática p/ realização da TARA e ao fim da 
coleta.  Armazenamento de dados: até 1000 doações. Permite: o ajuste de dados tais como 
data e horário pelo usuário.  

(Hemocentro) 

04  

27 
Câmara ambientadora de plaquetas, com temperatura pré-ajustada em 22°C ± 0,5°C. 
Capacidade para armazenamento de, no mínimo, 1 (um) agitador de plaquetas com 
capacidade para 96 bolsas, com dimensões (AxLxP) de 400mm x 815mm x 430mm. Portas 
de vidro e que permitam fácil acesso ao interior da câmara. Possuir registrador gráfico. 
Possuir alarme de máxima e mínima temperatura, de desvio de temperatura e de portas 
abertas. Painel de fácil visualização, visor com indicação de processos. Temperatura 

02  
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controlada automaticamente à 22ºC e com regulagem de configuração de 15,0 à 30,0 ºC. 
Possuir sistema de backup de alimentação por bateria recarregável. Apresentar Certificado 
de Calibração. O equipamento deverá vir acompanhado de manual de instruções, em Língua 
portuguesa. Possuir garantia mínima de 02 (dois) anos e garantia total contra defeitos de 
fabricação. Alimentação elétrica: 220volts. O equipamento deve apresentar registro na 
ANVISA. 

(Hemocentro) 

28 

 Cadeira de doação de sangue: Elétrica, Automática com quatro comandos 
(movimentos de assento e movimento de encosto); Controle de Mão; Quatro rodízios com 
sistema de travamento; Botão Stop de Emergência na Base da Cadeira; Dois motores 
(isento de óleo), Braços para Doação de sangue Estofados; Travesseiro.220volz 

 (Hemocentro) 

06 

29 

CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS: Equipamento destinado à contagem de células 
sanguíneas. Realiza a contagem diferencial, os valores absolutos e os índices 
hematimétricos. Possui 12 teclas (10 para contagem e 2 para funções). Conta 
separadamente os eritroblastos. Dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 
células contadas. Funcionamento 220 Volts. 

(Laboratório) 

01 

  

3. DO FORNECIMENTO: 

 

3.1. A Seção de Compras e Licitações será a setor responsável pelo controle e gerenciamento da 

contratação decorrente desta licitação, sendo a responsável pela convocação, quando necessário, 

dos interessados para a celebração das contratações decorrentes, mediante contrato ou ordem de 

compra, durante o período de vigência do contrato e nas condições estipuladas no edital. 

3.2. Os equipamentos e matérias permanentes descritos deverão ser entregues  no prazo de 30 

(trinta) dias após o recebimento da nota de empenho.  

3.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do 

processo, mesmo que a entrega deles decorrente esteja prevista para data posterior à do seu 

vencimento. 

3.4. Os produtos deverão ser entregues nas dependências do Hemocentro Regional de Santa Rosa e 

no Laboratório de Análises Clinicas de Santa Rosa ambos localizados na Rua Boa Vista 401, Centro, 

Santa Rosa - RS. 

3.5. As despesas de frete são por conta do fornecedor. 

3.6. A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas os produtos que vierem a ser 

recusados sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

3.7. Os produtos que serão entregues pelo fornecedor deverão ser da mesma marca indicada na 

proposta apresentada, sempre que houver, e deverão atender as especificações solicitadas, sob 

pena de não recebimento dos mesmos. 
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3.8. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-

se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na 

proposta. Se for entregue em desacordo com as especificações descritas no edital, deverá ser 

substituído pelo respectivo fornecedor, às suas expensas, no prazo máximo de até 48 (quarenta e 

oito) horas depois da entrega e conferência dos mesmos. 

3.9. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação 

Municipal de Saúde de Santa Rosa, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais.  

3.10. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no edital de licitação. 

 

4. DAS EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO  

4.1. A empresa vencedora deverá executar o objeto desta licitação atendendo, obrigatoriamente, a 

metodologia de execução, a qualidade, os padrões, os quantitativos e todas as demais exigências e 

especificações técnicas previstas neste edital. 

4.1.1 A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar os equipamentos e os materiais as suas 

expensas se os mesmos forem recusados, sendo que o ato de recebimento não importará sua 

aceitação. 

4.2. Da entrega: Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues conforme 

solicitado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa na Rua Boa Vista, 401, Centro e no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

4.3. Da garantia: A garantia deverá ser 12 meses, a contar do aceite definitivo dos equipamentos e 

materiais permanentes (sem nenhuma pendência). 

4.3.1 A Licitante vencedora ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e todos os 

correlatos necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos, durante o período de 

garantia, conforme condições estabelecidas no contrato; 

4.3.2 Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir as unidades que 

apresentarem defeito no prazo máximo de 10 dias corridos após a notificação, bem como substituir o 

equipamento caso o defeito ocorra novamente no prazo da garantia;  

4.4 Do Treinamento de operação sem custo para a Fumssar: A empresa vencedora dos itens 01, 02, 

11, 12, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 deverá realizar treinamento de operação para os servidores 

indicados pela gerencia da Fumssar. 

4.4.1 O treinamento deverá ser realizado nas dependências da FUMSSAR, sem ônus de transporte e 

hospedagem; 

4.4.2 O Responsável pelo treinamento deverá disponibilizar certificado de treinamento dos 

operadores envolvidos ou relatório; 
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4.4.3 O cronograma ou agendamento deverá ser definido em até 05 (cinco) dias uteis após a 

instalação do equipamento e ser aprovado pela Gerência do hemocentro e laboratório FUMSSAR 

4.5 Da calibração dos equipamentos: O fornecedor deverá apresentar os serviços de Calibração 

Acreditados e Qualificação nos equipamentos, utilizando-se para isto padrões rastreáveis à RBC 

(Rede Brasileira de Calibração), devendo estas serem Laboratórios reconhecidos pela Rede 

metrológica do Rio Grande do Sul ou Laboratórios Acreditados nas grandezas simultaneamente de 

Pressão, Temperatura, Balança ou Massa, para os itens: 02, 03, 04, 05, 06, 17, 23, 26 e 27; 

4.6 Do catálogo: Apresentar catálogo ou manual em Português dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 no momento da entrega do equipamento; 

 

5. PAGAMENTO: 

5.1 O pagamento estará será efetuado após o aceite do equipamento e estarão condicionados ao “de 

acordo” pela Gerência do Hemocentro e do Laboratório da FUMSSAR, depois do fornecimento da 

mercadoria e capacitação dos operadores (conforme item n), além de outras exigências deste termo. 

 5.2 A Empresa Vencedora deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 

empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento ou 

Boleto Bancário com prazo de vencimento em 30 dias. 

5.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 

após a sua reapresentação.  

5.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 

irregular execução contratual. 

5.5 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ. 

5.6 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo e do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 

material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

6. CONTRATO: 

6.1 A contratação com os fornecedores será formalizada por intermédio da emissão de nota de 

empenho de despesa, de ordem de compra ou por outro instrumento similar, conforme o disposto no 

artigo 62 da Lei n° 8.666/93. 

6.2 A contratação regular-se-á, no que concerne a sua execução, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições do Decreto Municipal n° 226/06, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e 

da Lei Federal n° 10.520/02, pelas disposições deste edital e pelos preceitos de direito público. 
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7. PENALIDADES 

7.1 Pelo inadimplemento parcial ou total das obrigações avençadas, seja na condição de participante 

desta licitação ou na de fornecedor, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às penalidades 

previstas no Decreto Municipal nº 226, de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 

1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 2002. 

 

8. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Comprovação de regularidade para com as fazendas municipal, estadual e federal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, referente a todo e qualquer 

tributo, inclusive em relação à divida ativa tributária, mediante a juntada de: 

1) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de tributos municipais, comprovando a 

regularidade da requerente para com a Fazenda Municipal, atualizada e em plena vigência; 

2) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos estaduais, comprovando a 

regularidade da requerente para com a Fazenda Estadual, atualizada e em plena vigência; 

3) Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND), conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, comprovando a regularidade da requerente para a Fazenda Federal, 

atualizada e em plena vigência. 

d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e em 

pleno vigor. 

f) Declaração de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

g) g) Declaração subscrita pelo seu representante legal de que não incorre em qualquer das 

condições impeditivas, especificando: 

g.1) que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

g.2) que não está impedida de contratar com a Administração Pública; 



 

 

 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

 

 
Rua: Dr. Francisco Timm,  Nº 480 - Santa Rosa / RS 

55 3513-5100 |  www.fumssar.com.br 

 

g.3) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/93; 

g.4) que tem pleno conhecimento do objeto licitado e que concorda com a Ata de Registro de 

Preços e com as exigências constantes do edital; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, e do artigo 29, 

inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

i) Alvará de licença, emitido pelo órgão sanitário competente (Estadual ou Municipal), (original 

ou cópia autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

26, 27, 28 e 29. 

J) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) publicada no Diário Oficial da União. 

Deverá apresentar a AFE da empresa fabricante junto a ANVISA. (original ou cópia 

autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 

28 e 29. 

k) Registro do Produto ou Notificação de Dispensa de Registro do Produto junto a ANVISA 

(original ou cópia autenticada) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 

20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29. 
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ANEXO III 

(modelo de declaração de atendimento dos requisitos de habilitação) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 O licitante _______________________, empresa estabelecida na 

___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________________, por seu ______________________________ abaixo 

assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 16/2018, conforme dispõe o inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO IV 

(modelo de carta de credenciamento) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  

 

 O abaixo assinado, _____________________________, Carteira de Identidade 

n°______________ e CPF n°________________________________, na qualidade de 

____________________________________ da empresa _________________________________, 

CNPJ n°________________________, sediada na cidade de __________________, na Rua 

__________________ ,n°____, Bairro _______________, vem pela presente informar a Vossa 

Senhoria que o(a) Sr.(a)_____________________________, Carteira de Identidade 

n°__________________________ e CPF n°____________________________, é a pessoa 

designada para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes com a proposta e com os 

documentos de habilitação, com poderes para assinar atas, dar lances, interpor recursos, desistir dos 

mesmos e para os demais atos pertinentes para o bom desempenho deste mandato, a que se refere 

o edital de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 16/2018. 

Para que surta os efeitos legais. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO V 

(modelo de declaração de empregador pessoa jurídica) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Referente Pregão Presencial n° 16/2018 

 

 _______________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________________, por intermédio de seu(sua) 

__________________________________, Sr.(a)_______________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº_______________________ e do CPF n°___________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis 

anos, estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

  

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

(OBS: Assinalar a situação da ressalva acima) 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO VI 

(modelo de declaração de inexistência de condições impeditivas) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 O licitante _______________________, empresa estabelecida na 

___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por seu 

____________________________________ infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins de 

direito, que não incorre em nenhuma das condições impeditivas; que não foi declarada inidônea por 

ato do Poder Público; que não está impedida de contratar com a Administração Pública; que não 

incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; que tem 

pleno conhecimento do edital e objeto licitado e que tomou conhecimento de todas as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(nome completo e cargo que ocupa na empresa licitante) 
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ANEXO VII 

 

(modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaro, sob as penas da lei e para fins de direito ao uso dos benefícios previstos nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 24 a 39 da 

Lei Municipal nº 4.705, de 1º de setembro de 2010, que a empresa 

_______________________________se enquadra como: 

 

(  ) microempresa 

(  ) empresa de pequeno porte 

 

Por ser expressão da verdade, eu, Contador(a) com registro no CRC – RS n°............................, firmo 

a presente. 

 

Data: ___/___/____ 

 

 

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

Assinatura do contador 

Nome completo:  
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ANEXO VIII 
 

Instrução Normativa N
o
 05, de 14 de junho de 2016. 

Estabelece instruções para o fornecimento de 
certificado de registro no cadastro de fornecedor e 
 revoga a instrução normativa nº 01, de 21 de 
agosto de 2009, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o processo administrativo n

o
 6601, 

de 21 de agosto de 2009, e 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 em seus 
artigos 22, §2

o
, 27 a 37,  

Considerando a busca da modernização da gestão, a melhora da eficiência e eficácia 
do serviço público e a necessidade de adoção de medidas administrativas para gerenciamento 
adequado dos procedimentos de licitações municipais; 

Considerando os princípios que fundamentam os atos da administração pública, em 
especial os da supremacia do interesse público, da legalidade e da eficiência; 

DETERMINA: 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1º O interessado em se cadastrar como fornecedor do Município de Santa Rosa 
deverá preencher o formulário de requerimento de cadastro, conforme modelos dispostos nos Anexos 
I e II, para Pessoas Físicas e Jurídicas, respectivamente, que são partes integrantes desta instrução 
normativa. 

Art. 2º O registro cadastral permanecerá permanentemente aberto para inscrição e 
atualização, sendo que o Município publicará anualmente, pela imprensa oficial e por jornal diário, 
edital de chamamento público divulgando os requisitos para que os interessados obtenham e 
atualizem o cadastro. 

Art. 3º O pedido de inscrição no Registro cadastral ou de sua atualização será dirigido 
a Secretaria Municipal de Administração e Governo – Departamento de Compras, acompanhado dos 
documentos previstos nos artigos. 9º a 20 desta instrução normativa, conforme o caso, que deverão 
ser apresentados em original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor do município. 

Parágrafo Único. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de 
certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de 
autenticidade pelo Departamento de Compras.  

Art. 4º O requerimento do registro cadastral e os documentos deverão ser 

entregues no Departamento de Compras e registrado no sistema de protocolo geral do município, na 
Avenida Expedicionário Weber, n.º 2983, Fone 3511 5100, no horário de expediente da administração 
municipal. 

§1º O Departamento de compras aceitará documentos enviados por correio desde 
que atendam as condições estabelecidas nesta instrução normativa, efetuando o protocolo dos 
mesmos. 

§ 2º Serão aceitas cópias de documentos enviadas por e-mail, desde que certificados 
digitalmente na forma da lei. 

DO REGISTRO 

Art. 5º O Departamento de Compras, com o auxílio dos demais integrantes da 
estrutura administrativa do município, dentro de suas áreas de especialização, examinará a 
documentação trazida pelos interessados quanto à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem 
como à qualificação econômica.  

§ 1º O indeferimento do registro cadastral não impede nova solicitação do 
interessado, que deverá repetir na íntegra o procedimento de inscrição previsto neste regulamento, 
saneando os vícios que motivaram o indeferimento. 

§ 2º O Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedor - CRC terá a validade de 
um ano a contar de sua expedição. 

Art. 6º. O CRC poderá substituir a documentação prevista nos artigos 28 a 31 da Lei 
nº 8.666/1993, para fins de habilitação em licitações, conforme as normas do edital do certame. 
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§ 1º Será aceito para substituir a documentação prevista nos artigos 28 a 31 da Lei nº 
8.666/1993 o CRC que estiver válido, com as respectivas certidões válidas e registros atualizados. 

§ 2º Para a validade da substituição dos documentos de habilitação pelo CRC, além 
da previsão expressa no edital, o fornecedor deverá apresentar declaração de inexistência de fato 
superveniente ao cadastro que seja impeditivo à sua habilitação.  

§ 3º Para utilização do CRC na licitação, o fornecedor deverá apresentar a 
documentação necessária que atenda as exigências para emissão do CRC até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.  

Art. 7º. Os cadastros a qualquer momento poderão ser alterados, suspensos ou 
cancelados, quando o inscrito deixar de satisfazer as exigências dos artigos 27 a 31 da Lei nº 
8.666/93 , bem como em outros casos previstos na legislação pertinente federal, estadual e municipal 
que prevejam essa penalidade.  

Parágrafo único. Cessará a suspensão ou, no caso de cancelamento, será emitido 
novo CRC, mediante solicitação escrita do interessado, quando este comprovar novamente o pleno 
atendimento das exigências dos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 e demais requisitos legais. 

Art. 8º. O deferimento da inscrição no CRC não gera direito à habilitação em futuro 
certame, estando o licitante sujeito à reexame da documentação e ao cumprimento das exigências 
específicas do edital. 

DA DOCUMENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 

Art. 9º. O Interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Física deverá 
apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, que consistirá na cédula de identidade. 

Art. 10. O interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Física deverá 
apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal que consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, 
relativo ao seu domicílio, pertinente ao seu ramo de atividades; 

III  prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao seu domicílio; 

V - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao seu domicílio;  

VI  - prova de inscrição junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
Art. 11. O interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Física 

deveráapresentar a documentação relativa à regularidade trabalhista que consistirá na prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

Art. 12. Para demonstrar a qualificação econômico-financeira, o interessado em se 
cadastrar como fornecedor Pessoa Física deverá apresentar certidão negativa de execução 
patrimonial expedida pelo distribuidor da residência ou domicílio do licitante, em prazo não superior a 
60 (sessenta) dias da data da apresentação do documento. 

Art. 13. A pessoa física necessariamente deverá emitir nota fiscal para poder 
contratar com o Município. 

DA DOCUMENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
Art. 14. O interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Jurídica deverá 

apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica que, conforme o caso, consistirá em: 

I - registro comercial no caso de empresa individual; 

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

III - 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. 

Parágrafo único. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, a 
comprovação da regularidade jurídica, prevista no inciso I deste artigo, será feita mediante a 
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apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja 
autenticidade deverá ser verificada no seguinte endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br. 

Art. 15. O interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Jurídica deverá 
apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal que, conforme o caso, consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 
seu domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividades; 

III – prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao seu domicílio ou sede; 

V - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao seu domicílio ou sede; 

VI – prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
§ 1.º Em se tratando de microempreendedor individual – MEI, a comprovação da 

regularidade fiscal, prevista nos incisos I e II deste artigo, será feita mediante a apresentação do 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja autenticidade deverá ser 
verificada no seguinte endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br. 

Art. 16. O interessado em se cadastrar como fornecedor Pessoa Jurídica deverá 
apresentar a documentação relativa à regularidade trabalhista que consistirá na prova de inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

Art. 17. Para demonstrar a qualificação econômico-financeira, o interessado em se 
cadastrar como fornecedor Pessoa Jurídica deverá apresentar: 

I - balanço patrimonial
 
já exigível

1
 e apresentado na forma da lei, com a indicação 

do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a 
substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 

II - certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento. 

§1º As Pessoas Jurídicas que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que 
aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar para o 
cadastro, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital 
- SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

§2º As empresas constituídas no exercício social da solicitação do cadastro poderão 
apresentar o balanço de abertura.  

§3º Os Microempreendedores Individuais – MEI (s) que tiverem comprovado essa 
condição mediante a apresentação de Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI ficarão dispensados de apresentarem balanço patrimonial. 

Art.18. Para avaliar a boa situação financeira de empresas de atividades de 
Construção e Transportes, Armazenamento e Correio, enquadrados nas seções F e H do CNAE 
Fiscal emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE será exigida para cadastro 
além do referido no art. 17, o preenchimento do formulário previsto no Anexo V, que é parte integrante 
desta instrução normativa. 

§ 1º As instruções de preenchimento do formulário referido no caput deste artigo 
encontram-se no Anexo V desta instrução normativa, qual seja, a transcrição, na íntegra, da Instrução 
Normativa 001/2015, emitida pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI.  

                                                 
1
 Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, registrado no órgão 

competente ou enviado para a Receita Federal do Brasil. Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de junho: 1. As empresas 
que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício 
financeiro devidamente registrado no órgão competente. 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do 
último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do penúltimo exercício financeiro, 
acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD. Após 
o último dia útil de junho: todas as empresas deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, devidamente 
registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal.  
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§ 2º Serão utilizados para avaliar a capacidade financeira os índices, as fórmulas e os 
pesos constantes da Tabela de Índices Contábeis; a tabela Decil, com a finalidade de classificar o 
resultado dos índices de cada licitante em relação aos de empresas que se enquadrem na mesma 
seção de atividades econômicas, conforme classificação instituída pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

Art. 19. A análise efetivada por contador ou técnico contábil da empresa será avaliada 
por contador público municipal, com o preenchimento do campo próprio do formulário disposto no 
Anexo V, podendo requerer informações adicionais ao requerente. Somente será considerada 
comprovada a boa situação financeira caso reste atendimento, no mínimo, a Nota Final de 
Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois).  

Art. 20. Para os fins dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, deverá o interessado apresentar declaração assinada por contador ou técnico contábil da 
empresa.  

§ 1º A declaração deverá conter o número de inscrição do profissional no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC e a assinatura do mesmo, conforme modelo disposto no Anexo III, 
que é parte integrante desta instrução normativa. 

§ 2º O Microempreendedor Individual – MEI deverá apresentar declaração, conforme 
modelo constante no Anexo IV, que é parte integrante desta instrução normativa.  

 

DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

Art. 21. O cadastro poderá ser atualizado a qualquer tempo, por solicitação do 
cadastrado. 

Parágrafo único. A atualização do CRC da Prefeitura Municipal de Santa Rosa deve 
ser solicitada com antecedência de no mínimo três dias da data de abertura da licitação da qual a 
empresa deseja participar. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Caberá ao requerente se manter informado a respeito dos trâmites para a 
expedição do CRC, em especial no caso de solicitação realizada no prazo limite previsto no parágrafo 
único do art. 21. O requerente deve estar atento à necessidade de atender solicitações do Município 
para complementar dados para efetivação da análise contábil por contador público municipal como 
previsto no art. 19.  

 Art. 23. Para fins de agilização da conferência dos documentos, utilizar-se-á os 
checklists dispostos nos Anexos VI e VII, para Pessoa Física e jurídica, respectivamente, que são 
partes integrantes desta instrução normativa. 

Art. 24 O fornecedor que tenha obtido o CRC da Prefeitura Municipal de Santa Rosa e 
esteja vigente, com base na instrução normativa 01/2009, poderá utilizá-lo para fins de habilitação em 
licitações desde que apresente a documentação prevista nesta instrução normativa e não prevista na 
anterior no prazo de no máximo três dias da abertura da licitação que queira participar. (Redação 
dada pela Instrução Normativa N

o
 09, de 28 de novembro de 2016) 

Art. 25. O Departamento de Compras deverá providenciar junto à Seção de 
Informática, a configuração de layout do CRC, realizando adequações que contemplem os novos 
campos de validade para Negativa Trabalhista, Capacidade Econômica e para ME ou EPP, ou para 
novos documentos que venham a ser exigidos. 

Art. 26. Esta instrução normativa entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias corridos 

após a data de sua publicação. 

Art. 27. Fica revogada a Instrução Normativa nº 01/2009, na data de entrada em vigor 

desta instrução normativa. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rosa, em 14 de junho de 2016. 

 
Alcides Vicini  

Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se.  

Lina Helena Michalski 
Secretária de Administração e Governo 
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ANEXO IX 

(minuta de Contrato) 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SANTA ROSA E .................................... 

CONTRATANTE: 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Dr. Francisco Timm, 480, Santa Rosa, RS, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. Anderson Mantei, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
460.300.420-68, residente e domiciliado em Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício das suas 
funções. 

CONTRATADA: 

................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

........................................................., situada à ..............................................., ................................, 
RS, neste ato representada pelo(a) Sr(a). .........................................................., CPF nº 
..............................................., RG nº ........................................, residente e domiciliado em 
......................................., RS, em pleno e regular exercício de suas funções. 

Têm entre si ajustado e contratado com base no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 
16/2018; processo administrativo nº 2031/17, de 14/07/2017; e em conformidade com as disposições 
da Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Compra e Venda autorizado pelo despacho constante das folhas do referido processo, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de 
equipamentos e materiais permanentes, de acordo com as características e descrições estabelecidas 
no Anexo I do Edital de Licitação, e abaixo relacionadas: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

Pelos equipamentos e materiais permanentes adquiridos a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
o valor total de R$..............................(..............................................), resultado da soma de todos os 
itens cotados. 

 Parágrafo Único - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os 
custos decorrentes de transporte, seguro, impostos, taxas de qualquer natureza, a manutenção 
preventiva e corretiva e outros que direta ou indiretamente, impliquem ou venham ao fiel cumprimento 
deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (EXIGÊNCIAS E FORNECIMENTO)  

I - A licitante vencedora deverá executar o objeto desta licitação atendendo, obrigatoriamente, a 
metodologia de execução, a qualidade, os padrões, os quantitativos e todas as demais exigências e 
especificações técnicas previstlllas neste edital. 

II -  A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar os equipamentos e os materiais as suas expensas 
se os mesmos forem recusados, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

III - Da entrega: Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser entregues conforme 
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solicitado pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa na Rua Boa Vista, 401, Centro e no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

IV -  Da garantia: A garantia deverá ser 12 meses, a contar do aceite definitivo dos equipamentos e 
materiais permanentes (sem nenhuma pendência). 

 a) A Licitante vencedora ficará obrigada a prestar serviços de assistência técnica e todos 
os correlatos necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos, durante o período de 
garantia, conforme condições estabelecidas no contrato; 

 b) Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir as unidades que 
apresentarem defeito no prazo máximo de 10 dias corridos após a notificação. E substituir o 
equipamento caso o defeito ocorra novamente no prazo da garantia;  

V - Do Treinamento de operação sem custo para a Fumssar: A empresa vencedora dos itens 
01,02,11,12,13,17,22,23,24,26,27,28,29 e 30 deverá realizar treinamento de operação para os 
servidores indicados pela gerencia da Fumssar. 

 a) O treinamento deverá ser realizado nas dependências da FUMSSAR, sem ônus de 
transporte e hospedagem; 

 b) O Responsável pelo treinamento deverá disponibilizar certificado de treinamento dos 
operadores envolvidos ou relatório; 

 c) O cronograma ou agendamento deverá ser definido em até 05 (cinco) dias uteis após 
a instalação do equipamento e ser aprovado pela Gerência do hemocentro e laboratório FUMSSAR 

VI - Da calibração dos equipamentos: O fornecedor deverá apresentar os serviços de Calibração 
Acreditados e Qualificação nos equipamentos, utilizando-se para isto padrões rastreáveis à RBC 
(Rede Brasileira de Calibração), devendo estas serem Laboratórios reconhecidos pela Rede 
metrológica do Rio Grande do Sul ou Laboratórios Acreditados nas grandezas simultaneamente de 
Pressão, Temperatura, Balança ou Massa, para os itens: 02,03,04,05,06,17,23,24,27 e 28; 

VII - Do catálogo: Apresentar catálogo ou manual em Português dos itens: 
01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,26,27,28,29 e  30 no momento da entrega do 
equipamento; 

VIII - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos equipamentos e 
materiais permanente obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 
desacordo com apresentado na proposta. 

IX - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Fundação 
Municipal de Saúde de Santa Rosa, prestando esclarecimentos solicitados atendendo as 
reclamações formuladas e apresentando a Nota Fiscal. 

X - A fiscalização e o recebimento dos equipamentos e materiais permanente serão realizados pelo 
fiscal de contrato indicado pela Fumssar, sendo que o pagamento estará vinculado a esta 
fiscalização, mediante a emissão de termo de liberação de pagamento pela mesmo. 

XI - A FUMSSAR e a licitante vencedora definirão em conjunto a metodologia de trabalho mais 
apropriada para a execução e implantação do objeto, quando ocorrerem situações não contempladas 
neste edital, no contrato e no termo de referência. 

XII - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 
desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida 
por erro ou má interpretação por parte do licitante vencedor. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
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Além das obrigações previstas no Edital de Licitações nº 16/2018 e neste Contrato, por determinação 
legal, a CONTRATANTE obriga-se a:  

a) efetuar no prazo indicado, o pagamento devido à CONTRATADA; 

b) notificar por escrito a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO  

A fiscalização e o recebimento dos equipamentos e materiais permanentes serão realizados pelo 
fiscal de contrato indicados pela Fumssar, sendo que o pagamento estará vinculado a esta 
fiscalização, mediante a emissão de termo de liberação de pagamento pela mesma. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

I - O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da sua 
assinatura. 

II – O prazo para entrega dos equipamentos e materiais permanente é de 30 dias após o recebimento 
dos empenhos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com a entrega em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento 
definitivo do veículo com a apresentação da Nota Fiscal, através de deposito bancário. 

Parágrafo único - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Fatura, o documento 
será devolvido, imediatamente, para substituir e/ou emitir Nota de Correção. Esse intervalo de tempo 
não será considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária. 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada:  

16.0010.0122.0309.1081.344905200000000 – Equipamento e Material Permanente HEMOCENTRO 
16.0010.0122.0309.1081.344905200000000 - Equipamento e Material Permanente LABORATÓRIO 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

I. O descumprimento parcial ou total de qualquer cláusula contida no presente Contrato sujeitará à 
CONTRATADA às sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, estando garantida a prévia e 
ampla defesa, estando sujeito às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para assinar o contrato): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor total da 
proposta vencedora; 

b) executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da ordem de 
compra, a cada irregularidade praticada; 

c) entregar o equipamento sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na proposta 
apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: multa de 0,5% 
sobre o valor estimado da ordem de compra; 
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d) executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias: multa diária de 0,5% 
sobre o valor total da ordem de compras; 

e) executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o limite de 
30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multa diária de 2% sobre o 
valor total da ordem de compras; 

f) inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 

g) inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta vencedora; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora; 

i) apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da proposta 
vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que durar a 
suspensão. 

j) Havendo descumprimento total ou parcial na entrega do equipamento, sendo tanto no tocante a 
prazos ou quantidade, acarretando à Fumssar a necessidade de aquisição emergencial, será 
efetuada a aquisição de outro fornecedor do produto com a mesma descrição, através de processo 
próprio. Sendo devido pela empresa inadimplente todo e qualquer prejuízo acarretado em relação aos 
valores pagos a mais do que o valor do item licitado, sem prejuízo das demais sanções previstas 
acima. 

II. As penalidades serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso. 

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

IV. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
estabelecidas na Lei n° 8.666/93, inclusive a responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

V. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação enviada pela Fumssar. 

VI. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o 
fornecedor fizer jus. 

VII. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não 
tributária, a ser cobrada na forma da lei. 

VIII. As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado ao fornecedor 
o contraditório e ampla defesa. 

IX. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei n.º 8.666/93, com base no artigo 77. 

§ 1º – Na hipótese de rescisão com base nos incisos do artigo 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

§ 2º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente fundamentados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Rosa, RS, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem, assim, justos e contratados as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Santa Rosa, .................................. de  2018. 

 

_________________________________ 

CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

CONTRATATADA 

 

Testemunhas: 

01) ___________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

02) ___________________________________ 

Nome: 

CPF: 


