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PREÂMBULO 

EDITAL 
Pregão Eletrônico Nº 000009/2021 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVONº 1211/2021 PREGÃO ELETRÔNICONº 009/2021 - SRP 

 

O MUNICÍPIO DE MUQUI, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
que o início de acolhimento das propostas será 08h30min do dia 15 de setembro de 2021; abertura das 
propostas e início da sessão de disputa de preços a partir de 08h31min do dia 27 de setembro de 2021. Junto 
ao Setor de Licitações, o pregoeiro e equipe de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este Pregão 
Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, processando-se essa licitação nos termos pelo Decreto Federal 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

Cumprindo-se neste certame as disposições do Art. 48, I, da Lei Complementar 147/2014 (Exclusivo ME, EPP e 
equiparados) 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de 
Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>. 

<http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF. 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, em 
conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e anexo 
do edital. 

1.2 - A estimativa referida no Anexo constitui-se uma mera previsão dimensionada, não estando o 
Município de Muqui obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a licitante o direito de pleitear 
qualquer tipo de reparação. Em decorrência o Município de Muqui se reserva o direito de, a seu 
critério, utilizar ou não a estimativa prevista. 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente 
ao objetodesta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local dia e horário informados no 
preâmbulo deste edital. 

2.2 - Não poderão participar deste Pregão: 
 

2.2.1 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas; 
 

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Muqui; 

2.2.3 - Empresas que  estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

3.2.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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excluídaa responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

Estado do Espírito Santo 

3 

 

 

 

EDITAL 
Pregão Eletrônico Nº 000009/2021 

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando então, se encerrará automaticamente a etapa 
de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso esenha. 

4.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) 
deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos nosistema; 

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
 

5.1.1. PREÇO UNITÁRIO e TOTAL. 
 

5.1.2. Marca do produto ofertado, quando cabível; 
 

5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade; 

5.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e TOTAL, ou seja, a multiplicação da quantidade do item 
pelo respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada abaixo), expresso em reais, 
sendo o total com 02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta 
até o efetivo pagamento. 

 

5.3. O licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições: 
 

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
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5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens ou serviços. 

5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.7. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 

6 - DA ABERTURA DA L I C I T A Ç Ã O 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real portodos os participantes. 

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeitona fase de aceitação. 

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

6.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 
 

6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regrasestabelecidas no Edital. 

6.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disput "aberto", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 

 
6.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 
de lances intermediários. 

6.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública se encerrará 
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6.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Pregoeiro. 

6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), caso possua o certame, uma vez encerrada a etapa de lances, o 
sistema identificará as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI) participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.23. Nessas condições, as propostas de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática paratanto. 

 
6.25. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual 
(MEI) melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo 

 
estabelecido no subitem anterior. 

 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
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6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens eserviços: 

6.28.1. produzidos no País; 
 

6.28.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 

6.28.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologianoPaís; 

6.28.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 
6.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 
6.31. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

 
6.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 
nº 10.024/2019. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado, ouque apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade daspropostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazode 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.7. Inobstante a possibilidade da requisição de outros documentos, após a(s) negociação(ões) e fechamento dos valores, 
o(s) vencedor(es) deverão encaminhar ao Município através do sistema 
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7.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam- se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem declassificação. 
 

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a 
sua continuidade. 

 
7.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

 
7.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar como licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 
8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 
8.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado. 

8.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9 - DA HABILITAÇÃO 
 

Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

9.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; 

 
9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais 

alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, em se 

tratando de sociedadescomerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 
 

9.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 

 
9.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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; 
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9.1.5. Para as empresas na condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da 

Instrução Normativa do DREI nº 10, publicada no DOU do dia 06/12/2013, será comprovada mediante a 

apresentação da Certidão expedida pela Junta Comercial. 

 
9.1.6. Para as empresas na condição de MEI, será comprovada mediante apresentação do seguinte 

documento: 

 
9.1.7. 1 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCEI disponibilizado no Portal 

do Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>); 
 

9.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.2.1 - Atestado de capacidade técnica em papel timbrado/identificado, contendo endereço, fone/fax, 
assinado e rubricado, que comprove que a empresa já ter sido contratada por com órgão público ou privado, 
para desempenho de atividades com especificações compatíveis com o objeto licitado. 

9.2.2 -Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANVISA, conforme exigido no art. 2.º, da Lei Federal n.º 6.360/1976; art. 7.º, da Lei Federal n.º 9.782/99 e Portaria Federal 
n.º 2.814, de 29/05/98. 

 

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

9.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de 
Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta) do domicílio ou sede do licitante, fornecida pela Secretaria da 
Receita Federal SRFB, na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.3.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS), através do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

9.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal 
nº 12.440/11. 

9.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data 
não superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não 
constar do documento. 

 
9.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F.: 

9.5.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 
(Lei nº 9.854/99). 

9.6 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio 
corpo, em lei ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.7 Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 
órgão competente. 

9.8 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, 
visando aconformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas. 

9.9 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da 
empresa classificada em 1º (primeiro) lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da 
licitante, sendo convocados, porordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 

 

9.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 

9.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
9.10.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.3 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente, caso seja o 
certame não exclusivo. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas,a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
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10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam à Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global emalgarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, e no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena 
de desclassificação. 

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações alicontidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outrolicitante. 

11 - DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 

 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 

11.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do e-mail: 
licitacao@muqui.es.gov.b <mailto:licitacao@muqui.es.gov.b> 

 

11.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

mailto:licitacao@muqui.es.gov.b
mailto:licitacao@muqui.es.gov.b
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anuladose os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase 
doprocedimento licitatório. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará oprocedimento licitatório. 

14 - DO PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal devidamente quitada 

e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do material. 
 

14.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número 

do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

 
15 - DAS PENALIDADES 
15.1. A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

15.1.1. Advertência. 
 

15.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de 
atraso no 

cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do contrato/empenho, até a data do efetivo 
adimplemento, respeitando o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato 

15.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data 
definida parao regular cumprimento da obrigação. 

15.3. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução 
parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
CONTRATANTE. 

15.4. Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE. 

15.5. Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de 
descumprimento de obrigações contratuais. 
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15.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado o fornecimento da obrigação 
assumida, estarácaracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 

15.7. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada 
ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 

15.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo de até 02 (dois) anos. 

15.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 5 anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
o Município de Muqui, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

15.10. Nos termos do Decreto nº 10.024/2019, o licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
contrato e dasdemais combinações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

15.10.1. Não assinar o contrato; 
 

15.10.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
 

15.10.3. Apresentar documentação falsa; 
 

16.10.4. Causaro atraso naexecução do objeto; 
 

16.10.5. Não mantiver a proposta; 
 

16.10.6. Falhar na execução do contrato; 
 

16.10.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

16.10.8. Declarar informações falsas; 
16.10.9. Cometer fraude fiscal. 

 
15.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
15.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 
 

15.13. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 

(cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, 

de acordo com aLei n 8.666/1993. 

 

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de Recursos orçamentários do presente 
exercício, da Prefeitura Municipal de Muqui, a saber: 

 

000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12110000000 
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000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12140000000 

 
000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12110000000 

 
000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12140000000 

 
000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - 
PMAQ33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12110000000 

 
000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - 
PMAQ33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12140000000 

 
000041030200282.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES 
CLÍNICAS33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00118Fonte de Recurso - 12140000000 

 
000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12110000000 

 
000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12140000000 

 

17 - DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO 
17.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para assinatura do contrato, sob pena da 
perda do direito objeto desta licitação. 

17.2. A entrega do objeto poderá ocorrer de forma fracionada, conforme a necessidade do 
Município. 

 
17.3. O prazo para fornecimento do produto será de, no máximo, 15 (quinze) dias contados do recebimento da 
ordem de fornecimento. 

17.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 15 (quinze) dias, todo o material que apresentar 
avaria(s) ou inconformidade sem ônus ao contratante. 

17.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada; 
 

17.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do 
Código deDefesa do Consumidor. 

 

17.7. O local de entrega do objeto será no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Muqui, à Rua Satyro França, 95, 
bairro Centro, Muqui - ES, ou outro local no âmbito do perímetro urbano do Município, a critério do setor 
requisitante, com prévia informação no momento da confirmação do pedido. 

 
17.8. A Prefeitura Municipal de Muqui reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo 
com o solicitado ou em desacordo com as normas sanitárias vigentes e as despesas decorrentes correrão às 
expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega 
definitiva. 

17.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
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17.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
nº do Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

17.11. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência no curso do presente exercício a contar 
da datade sua assinatura. 

 
18 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
18.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até 3 (três) dias úteis 

que anteceder a data marcada para realização da sessão pública. 

 
18.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, exclusivamente e diretamente no sitio 
www.portaldecompraspublicas.com.br <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, 
<http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> 

 
18.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos e 

Assessoria Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

 
18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com. 
<http://www.portaldecompraspublicas.com./> 

 
18.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos em dois dias úteis, contado da data de recebimento 

do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

 
18.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Pregoeiro, nosautos do processo delicitação. 

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam ointeresse do Município de Muqui, a segurança e o objetivo 
daaquisição. 

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo Setor 
de Licitações, de segundas asextas-feiras, no curso do horário de expediente. 

19.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas 
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 

19.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os 
termos e condições deste Edital. 

19.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com/
http://www.portaldecompraspublicas.com./
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19.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Muqui (ES), para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da 
contratação decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

20.09. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) através do sitio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> www.muqui.es.gov.br 
(portal da transparência). bem como ser solicitado 

através do e-mail licitacao@muqui.es.gov.br. <mailto:licitacao@muqui.es.gov.br> 

20.10. São anexos deste Edital: 
Anexo 01 - Termo de Referência; 
Anexo 03 – Especificação do objeto; 
Anexo 02 - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo 03 - Modelo de Declaração de ME ou EPP; 
Anexo 04 - Modelo Declaração de Empregador; 
Anexo 05 - Minuta Contratual; 
Anexo 06 - Minuta Ata Registro de Preços; 

 
 
 Muqui – ES, 10 de setembro de 2021. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.muqui.es.gov.br/
mailto:licitacao@muqui.es.gov.br
mailto:licitacao@muqui.es.gov.br
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Seleção de pessoa jurídica do ramo especializado, objetivando eventual aquisição de 
Material Hospitalar, mediante Ata de Registro de Preço, para atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS, conforme quantitativo e especificações constantes do Pedido de Compra 
(anexo), e demais condições constantes deste Termo de Referência. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO 
2.1. A Secretaria de Saúde destina-se atender as demandas relacionadas à atenção básica de 

saúde, na rede SUS, a nível ambulatorial, com sua adequada prescrições exercendo Assistência 

através dos materiais hospitalares. Com objetivo de atender a demanda da área de saúde através 

do programas: Hiperdia (diabéticos e Hipertensos), Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde 

Mental, Saúde da Mulher, Ordem Judicial, atendimento odontológico entres outros. Com intuito 

de atender a população Muquiense se faz necessário tal licitação. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. A especificação detalhada do objeto encontra-se disposta no anexo I deste termo de 
referência. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
4.1. A empresa vencedora da licitação deverá efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data do efetivo recebimento da Nota de Empenho, na forma 
e quantidades estipulados neste Termo de Referência. 

 
4.2. Os produtos devem ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Muqui à Rua 
Satyro França, 95, bairro Centro, Muqui - ES, CEP 29480-000, ou em outro local no âmbito do 
Município de Muqui, a critério do setor requisitante. 

 
4.3. O recebimento do objeto licitatório se dará na forma do inciso II do art. 73, da Lei 8.666/93, 
conforme a seguir: 

 
I. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com 
a especificação e na forma estabelecida neste Termo e demais documentos que integram 
esta contratação; 

 

II. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e 
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consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio 
documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida 
neste Termo e demais documentos que integram esta contratação; 

 
a) O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a 
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade 
do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo, 
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas 
no art. 18 da Lei n.º 8.078/90. 

 
b) Os valores referentes aos materiais que tenham apresentado problemas por 
ocasião do recebimento provisório somente serão adimplidos depois de sanadas as 
desconformidades, sem que isso gere direito ao fornecedor de reajustamento de 
preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Município de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

 
4.4. Fica assegurado ao Município, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos 
entregues em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos. Caso seja 
constatada qualquer dúvida quanto à eficácia, composição, apresentação, etc., a mesma será 
documentada junto as autoridades sanitárias, e seu lote interditado junto ao sistema de controle 
da SEMUS, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
sem ônus ao Município, além de fornecer a SEMUS retorno documentado quanto às providências 
técnicas encaminhadas e seus resultados. 

 
4.5. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagens em perfeito estado de 
conservação, nas condições de temperatura exigidas no rótulo, com instruções de uso em 
português, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de 
Defesa do Consumidor. 

 
4.6. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, 
separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos. 

 
4.7. No caso de produtos importados, cuja identificação esteja em outro idioma, deverá ser 
acompanhada de etiquetas/identificação e bula em português. 

 
4.8. Na embalagem dos genéricos deverá estar escrito "Medicamento Genérico" dentro de uma 
tarja amarela. Além disso, deverá constar impresso: "Lei nº 9.787/99". 

 
4.9. Os materiais a serem fornecidos deverão apresentar em suas embalagens secundárias e/ou 
primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". 

 
4.10. A marca do materiais entregue e o respectivo número de registro emitido pela ANVISA 
deverão estar indicados nele mesmo ou em sua embalagem. Produtos sem identificação serão 
rejeitados quando da sua entrega. 
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4.11. No ato da entrega, os produtos devem possuir prazo de validade não inferior a 12 (doze) 
meses. 

 
4.12. Quando se tratar de produto injetável e for apresentado sob a forma de pó liofilizado, no 
preço ofertado já deverá estar incluso o diluente. 

 
4.13. Os produtos ofertados deverão possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA/MS em plena vigência. 

 
4.14. O descarregamento dos produtos ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada 
mão de obra necessária. 

 
4.15. Os materiais de laboratórios devem ser entregues por lotes e data de validade, com seus 
respectivos quantitativos na nota fiscal, acompanhados de Laudo Analítico Laboratorial (Laudo 
de Análise de Controle de Qualidade dos Medicamentos), expedido pela empresa produtora/titular 
do registro na ANVISA e/ou laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos 
em Saúde (REBLAS). O Laudo de Análise deve contemplar: 

 

I. Identificação do laboratório; 
II. Especificações (valores aceitáveis) e respectivos resultados das análises dos produtos; 
III. Identificação do responsável com o respectivo número de inscrição no seu conselho 
profissional correspondente; 
IV. Lote e data de fabricação; 
V. Assinatura do responsável; 
VI. Data; 
VII. Resultado. 

 
4.16. Sempre que necessário, a unidade requisitante poderá solicitar junto ao seu fornecedor, as 
especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de 
seu medicamento. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da 
REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), caso o material ofertado 
apresente suspeita de irregularidade. 

 
4.17. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto 
quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas 
pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância 
Sanitária para a inutilização nos termos legais. 

 
4.18. Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar amostras do licitante classificado 
provisoriamente em primeiro lugar, dos produtos ofertados, para avaliação técnica a ser realizada 
pela área técnica do setor requisitante desta Secretaria de Saúde. 
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4.19. É vedado ao fornecedor entregar quantidade diversa da estipulada neste Termo de 
Referência. Os materiais entregues deverão ser rigorosamente aquele descrito na nota de 
empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 

 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1. Para fins de qualificação técnica, a empresa fornecedora do objeto deverá apresentar no ato 
da licitação: 

 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para o 
fornecimento compatível com as características indicadas neste Termo de Referência, 
em original ou cópia por qualquer processo de autenticação, sem emendas ou rasuras, 
constando os dados da empresa contratada e assinado(s) por seu representante legal. 

 
b) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) licitante expedida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em compatibilidade com o objeto licitado; 

 
c) Alvará/Licença de Funcionamento Sanitária: documento expedido pela autoridade 
sanitária competente Municipal ou Estadual onde constam as atividades sujeitas a 
vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, devendo sua 
atividade/classe estar em conformidade com o item ofertado na proposta de preço. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1. A Contratada obriga-se a: 

6.1.1. Responsabilizar-se pela execução fiel do Contrato de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas legais pertinentes ao certame, respondendo pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial; 

 
6.1.2. Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução 
do Contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto 
em suas ausências; 

 
6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou componentes ou acessórios empregados; 

 
6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
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6.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato; 

 
6.1.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
6.1.7. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação, bem como, aplicáveis 
aos casos de subcontratação; 

 
6.1.8. Atender prontamente às requisições da SEMUS nas quantidades e especificações 
deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela qualidade do objeto ofertado, 
especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao 
solicitado; 

 
6.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Contratante sempre 
que necessário; 

 
6.1.10. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos 
que comprovem cumprir a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
6.1.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda 
que envolva a Contratante, mas que esteja sob a responsabilidade da Contratada para a 
execução do serviço, inclusive por danos causados a terceiros; 

 
6.1.12. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 
à execução do objeto deste Termo de Referência; 

 
6.1.13. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante durante o 
período de execução contratual; 

 
6.1.14. Não veicular a publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia 
autorização do Contratante; 
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6.1.15. Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, o objeto desta contratação, ressalvadas as hipóteses de transformação 
empresarial previstas no art. 78, inciso VI da Lei nº. 8666/93, desde que previamente 
autorizado por escrito pela Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim e a 
seu critério; 

 
6.2. O Contratante obriga-se a: 

6.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma 
prevista no art. 67 da Lei 8.666/93; 

 
6.2.2. Solicitar ao preposto, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de 
correção ou adequação do objeto contratual; 

 
6.2.3. Rejeitar o objeto e/ou serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada, estabelecendo sua correção no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, sob pena 
de aplicação de penalidade do Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificado e aceito pelo Contratante; 

 
6.2.4. Emitir a Nota de Empenho, bem como fornecer todos os elementos que possam ser 
indispensáveis à execução contratual, conforme especificado neste Termo; 

 
6.2.5. Atestar o recebimento do objeto, com relação a sua qualidade e quantidade, 
observando as condições estabelecidas neste Contrato; 

 

6.2.6. Efetuar o pagamento correspondente à fatura emitida dentro do prazo legal; 

 
 

6.2.7. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 
 

6.2.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da 
Contratada que ensejaram sua contratação. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
7.1. O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução desta contratação 
serão feitos por servidor indicado pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS, a quem 
caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições 
deste Contrato, bem como comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que 
gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

 
7.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento 
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 
e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
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7.3. Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS, a competência para 
resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos, e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto desta contratação, garantindo, 
entretanto, o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.4. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da 
Contratada, no que concerne ao fornecimento dos materiais, e as implicações próximas ou 
remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 
irregularidades no fornecimento do objeto não implica em corresponsabilidade do Contratante. 

 
8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias após a Nota Fiscal ser conferida, 
aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, 
mediante Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS 
e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

8.1.1. A Nota Fiscal deverá ser destinada a razão social, inscrito no CNPJ n° 
27.082.403/0001-83; 

 
8.1.2. Os respectivos documentos consultados e às demais certidões deverão ser 
anexados ao processo de pagamento. 

8.2. Recomenda-se constar no texto da Nota Fiscal, o número do procedimento da licitação, o 
objeto, os valores unitário e total, o número do processo que deu origem à aquisição e as 
informações referentes à origem dos recursos que financiam esta contratação (disponíveis na Nota 
de Empenho), para fins de compor o processo de prestação de contas. 

 
8.3. A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social do licitante e acolhidos nos 
documentos de habilitação. 

 
8.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida pelo Fiscal à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 

 
8.5. Constatada a situação de irregularidade da Contratada, a mesma será notificada, por escrito, 
para, num prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar 
defesa, sob pena de rescisão contratual. 

 

8.5.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 
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anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério do Contratante. 
 

8.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

8.5.3. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão do contrato em execução ou do termo equivalente, nos autos dos processos 
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa. 

 
8.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto desta licitação, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento da Nota de Empenho e/ou 
à rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação. 

 
8.5.5. Somente por motivo de economicidade, emergência ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade competente 
deste órgão contratante, não será cancelada a Nota de Empenho ou rescindido o contrato 
em execução com a Contratada. 

 
8.6. A critério da Contratante poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da Contratada 
para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 
inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 

 
8.7. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 
informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada ao setor de licitação na Prefeitura 
Municipal de Muqui, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

 
8.8. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 
8.666/1993. 

 
8.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta-corrente da 
Contratada. 

 
8.9.1. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta 

bancária deverão ser coincidentes, conforme preceitua o § 1º do   art. 1º da Portaria Municipal n° 
465/05. 

 
8.9.2. De acordo com o § 2º do art. 1º da Portaria Municipal n° 465/05, não serão 

efetuados créditos em contas: 
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I. de empresas associadas; 

II. de matriz para filial; 

III. de filial para matriz; 

IV. de sócio; 

V. de representante; 

VI. de procurador, sob qualquer condição 

8.10. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, 
e esta por sua vez, depois do recebimento definitivo do objeto, estando vedada qualquer 
antecipação de pagamento sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Edital. 

 
8.11. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 
8.12. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o fornecedor quem lhe deu 
causa, poderá, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por meio da aplicação da 
seguinte fórmula: EM = I X N X VP, onde: 

 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela a ser paga; 

I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado 

por I = (6/100) /365). 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital, sujeitando- 
se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 
29.325/2020. 

9.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a 
contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município Muqui e, será descredenciado no 
sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
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prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais. 

9.3. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante 
que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no 
julgamento, ou ainda que atrase a assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato. 

9.4. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa 
do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja 
fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a 
impossibilidade de seu cumprimento. 

9.5. Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumidas pelo contratado. 

9.6. Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública. 

 

9.7. Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos ilícitos, dolosos, 
fraudulentos, direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como 
os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; e 97, parágrafo 
único da Lei nº 8.666/1993. 

9.8. Nos casos de pequenos descumprimentos das normas de licitação ou de cláusulas 
contratuais, que não gerem prejuízo para a contratante, poderá ser aplicada a sanção de 
Advertência, por meio de comunicação formal, conforme inciso I do art. 87 da lei 8.666/93 c/c 
art. 25 do Decreto Municipal nº 29.325/2020. 

9.9. A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de 
rescindir. 

9.10. A multa que será imposta ao licitante/contratado inadimplente será aplicada, 
preferencialmente, observando os seguintes percentuais e diretrizes: 

a) 5% (cinco por cento) do valor estimado para contratação por deixar de entregar alguma 
documentação exigida para o certame; 

b) 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação por deixar de entregar toda a 
documentação exigida para o certame; 

c) 15% (quinze por cento) do valor estimado para contratação por ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto ou não mantiverem a proposta; 

d) 20% (vinte por cento) do valor estimado para contratação quando dentro do prazo de validade 
de sua proposta não retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou não celebrar o 
contrato; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

e) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia de 
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atraso injustificado, limitada a 10% (dez por cento); 

f) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 

9.11. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa 
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. 

 

9.12. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega do material, se dia de expediente normal no 
órgão, ou do primeiro dia útil seguinte. 

 

9.13. Em despacho fundamentado do(a) o(a) Secretário(a) de Administração e desde que haja 
justificado interesse público, poderá ser relevada: 

 

I - a aplicação da multa por atraso na entrega do material não superior a 05 (cinco) dias; e 

II - aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

 
9.14. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas 
de direitos constantes deste Edital. 

 

9.15. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material, a autorização de 
fornecimento, a Ata de Registro de Preços ou contrato deverá ser cancelado ou rescindido, 
exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será 
aplicada multa na forma da alínea "f" do subitem 25.4. 

 

9.16. O licitante/contratado serão notificados para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

 

9.17. A notificação deverá ocorrer em regra, pelo correio, através de carta registrada com aviso 
de recebimento (AR), e via e-mail quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o 
licitante/contratado ou seu representante se encontrar; por edital, publicado no Diário Oficial, 
quando resultar frustrada as demais formas de notificação. 

 

9.18. A notificação dos atos será dispensada quando praticados na presença do 
licitante/contratado ou do seu representante ou quando revelar conhecimento de seu conteúdo, 
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manifestado expressamente no procedimento. 

 

9.19. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pelo licitante/contratado, implicando na imediata aplicação da sanção 
prevista em lei e no Edital. 

 

9.20. No prosseguimento do feito, será assegurado ao licitante/contratado o direito à ampla 
defesa e o contraditório. 

 

9.21. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, é facultado à licitante ou 
contratada interessada interpor recurso contra a aplicação das sanções, no prazo de 5 (cinco) 
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

 

9.22. Os recursos previstos neste Edital não terão efeito suspensivo. 

 

9.23. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento 
do órgão, sendo os prazos contados sempre em dias úteis. 

 

9.24. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

9.25. Os prazos fluirão a partir do 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da notificação. 

 

9.26. Considerar-se-á prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair 
em sábado, domingo ou feriado, ou dia em que não houver expediente no órgão da 
administração pública responsável pelo procedimento ou este for encerrado antes da hora 
normal." 

 

10. DO VALOR DA ESTIMATIVA: 
Valor Total - R$ 2.365.116,80. 

 

10.1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

005004.1030100272.072 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 0030; Fonte de Recurso - 12110000000 
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005004.1030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMILIA - ESF - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 00045; Fonte de Recurso - 12110000000 
 

005004.1030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMILIA - ESF - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 00045; Fonte de Recurso - 12140000000 
 

005004.1030100272.078 - MANUTENÇÃO MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - 

PMAQ - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 00088; Fonte de Recurso - 12110000000 
 

005004.1030100272.078 - MANUTENÇÃO MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - 

PMAQ - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 00088; Fonte de Recurso - 12140000000 
 

005004.1030100272.088 -   MANUTENÇÃO   DAS   ATIVIDADES   E   AÇÕES   DA   VIGILÂNCIA   SANITÁRIA   - 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO; Ficha - 00141; Fonte de Recurso - 12140000000 

 
 

11. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
11.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, 
estabelecido através de pesquisa de preços e expresso na planilha de custos anexa aos autos 
do processo; 

 
11.2. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO. Será vencedora a 
proposta de MENOR VALOR TOTAL DO LOTE, desde que a empresa ofertante comprove sua 
regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como 
cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo; 

 
11.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) objeto(s) da 
contratação; 

 
11.4. A proposta comercial deverá ter validade por 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 
sua apresentação quando da abertura da sessão pública estabelecida no Edital. 

 
11.4.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, ele 
será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 
11.4.2. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos 
assumidos. 

 
11.4.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade das propostas, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, poderá ser solicitada a 
prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, caso persista o interesse 
deste Município. 
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11.4.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

 
11.6 As informações acerca da aplicação dos preços previstos pela Câmara de Regulação de 
Medicamentos - CMED/ANVISA encontram-se disponíveis na primeira página da referida tabela, 
acessivel por meio do sitio eletrônico da ANVISA, no seguinte link: 
<http://portal.anvisa.gov.br/consulta-lista-de-preco-de-medicamento>. 

 
11.7 O descumprimento de atos emanados pela CMED, no exercício de suas competências de 
regulação e monitoramento do mercado de medicamentos, bem como o descumprimento de 
norma prevista na Lei 10.742, de 6 de outubro de 2003, sujeita o infrator às sanções 
administrativas previstas no art. 56 da Lei n° 8.078 de 1990. 

 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
12.1. Os procedimentos relativos ao Sistema de Registro de Preços serão regidos pelo disposto 
no Decreto Municipal n° 24.267/2014, amparado pela Lei nº. 10.520/02 e pela Lei nº. 8.666/93 com 
suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

 

12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 
 

13. DO TERMO CONTRATUAL 
13.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor com preços 

registrados poderá ser convocado para assinar o Contrato. 

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura 
do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência 
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

13.4. Se o fornecedor, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 
poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação 
da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos 
de habilitação, celebrar o Contrato; 

13.5. A publicação do resumo do Contrato será efetuada no Diário Oficial do Município, que deverá 
ocorrer na forma estabelecida no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93. 

13.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-á o dia do 

http://portal.anvisa.gov.br/consulta-lista-de-preco-de-medicamento
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início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no art. 110 da Lei 8666/93. 

13.6.1. Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Contrato em dia de expediente no 
órgão. 

14. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93, executado o contrato, o seu objeto será recebido 
definitivamente, pelo servidor ou comissão indicado como unidade fiscalizadora, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo mínimo de 03 dias que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 
a devida comprovação. 

• Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de regularidade fiscal. 

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou nota de 
empenho. 

• Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, prestação 
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na realização do objeto. 

Caso algum item não corresponda ao requerido na solicitação, a contratada deverá providenciar 
no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de notificação expedida pela contratante, a 
sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das 
sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, alterada por legislações posteriores e no Código de Defesa 
do Consumidor; 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Receber definitivamente os produtos, disponibilizando local, data e horário. 
• Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos. 

• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da fornecedora, através de 
servidor especialmente designado. 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

16 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

• Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 
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sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 

risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

17- DO PAGAMENTO 

• Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o 
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de 
banco credenciado, a critério da Administração, em até 30 (trinta) dias contados da 
entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Departamento de Alimentação. 

• A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do responsável 
pelo recebimento do Bem ou Serviço ou Fornecimento direto. Que deverá receber o Bem 
ou Serviços nas condições aqui estabelecidas. 

• Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 
• A NF dará origem ao processo de pedido de pagamento que deverá ser aberto em até 05 

dias do atesto do recebimento. 
• O pagamento será creditado mediante ordem bancária em conta corrente indicada ou por 

meio de ordem bancária para pagamento de fatura com código de barras, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas no processo. 

• O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere ás retenções 
tributárias. 

• A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida á CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 

• O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

 

18- DA MODALIDADE OU DISPENSA 

PREGÃO 

 

19 - DAS ENTREGAS 

As entregas serão realizadas de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme a necessidade, verificada a demanda 

Muqui - ES, 09 de Março de 2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000 /2021 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Aquisição de material hospitalar 
 

(desconsiderar o campo "itens"; é necessário a "marca" quando cabível; desconsiderar zeros após a vírgula) 
 

 

Lote Ítens Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

 

 
 
 

 
00001 

 
 
 

 
2 

LOTE 01 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA 
DESCARTÁVEL COR NATURAL – 
abaixador língua – espátula de 
madeira, descartável, formato 
convencional, com extremidades 
arredondadas, medindo 
aproximadamente 1,5 cm de largura, 
13,5 cm de comprimento e 2 mm de 
espessura. embalados em pacotes 
com 100 unidades 

  
 
 

 
PCT 

 
 
 

 
80,000 

  

 
 
 
 

 
00002 

 
 
 
 

 
2 

LOTE 02 AGULHA DESCARTÁVEL PARA 

PUNÇÃO - agulha descartável para 
punção, cânula em aço inoxidável, 
canhão de material plástico atóxico 
ou liga de alumínio em cores de 
acordo com o padrão de codificação 
do calibre (nbr), biseltrifacetado, 
siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e 
atóxico com tampa plástica 
protetora, nº 40 x 12. Embalada 
unitariamente. Caixa c/10 und. 

  
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 

 
2.000,000 

  

 
 

 
00003 

 
 

 
2 

LOTE 03 AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO 13 X 4,5 

agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, 
canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em 
coresde acordo com o padrão de codificação do calibre 
(nbr), biseltrifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa 
plástica protetora, nº 13 x 4,5. Embalada unitariamente. 
Caixa c/10 und. 

  
 

 
UN 

 
 

 
2.000,000 

  

00004 1 LOTE 04 Água destilada 10 ml 
 

UN 3.000,000 
  

 
 
 
 
00005 

 
 
 
 

2 

LOTE 05 AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO 25 X 7 

agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, 
canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em 
cores de acordo com o padrão de codificação do calibre 
(nbr), biseltrifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa 
plástica protetora, nº 25 x 7. Embalada unitariamente. 
Caixa c/10 und. Caixa c/100 und. 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

6.000,000 
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00006 

 
 
 

2 

LOTE 06 AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO 25 X 8 

agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, 
canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em 
cores de acordo com o padrão de codificação do calibre 
(nbr), biseltrifacetado, siliconizado em superfície externa, 
atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa 
plástica protetora, nº 25 x 8. Embalada unitariamente. 
Caixa c/10 und. 

  
 
 

UN 

 
 
 

2.000,000 

  

00007 2 LOTE 07 ÁLCOOL 96%. 1L 
 

GR 1.000,000 
  

00008 2 
LOTE 08 ÁLCOOL 70% registrado de acordo com a RDC 
199 1L 

 
LITRO 3.500,000 

  

 

00009 

 

2 

LOTE 09 ÁLCOOL GEL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS 
BOLSA COM BICO DOSADOR RETRÁTIL – 800 ML – 
deverá ser entregue em regime de comodato incluindo 
instalações em cada setor necessário. . 

  

UN 

 

200,000 

  

 
 
 

 
00010 

 
 
 

 
2 

LOTE 10 ÁCIDO GRAXO ÓLEO – de origem vegetal, ricos em 
age curativo a base de ácidos graxos essenciais, associado a 
óleo de melaleuca e copaíba ou andiroba, rico em ácido 
linoleico e oleico, contendo ainda ácido caprico, caprilico, 
láurico,palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol 
(vitamina A), acetato de tocoferol ( vitamina E ) e lecitina 
de soja. Apresentar no momento do certame laudo de 
citoxidade e registro na ANVISA como correlato classe de 
riscoIII frasco 200 ml. . 

  
 
 

 
FR 

 
 
 

 
1.000,000 

  

 
 

00011 

 
 

1 

LOTE 11   ALGODÃO HIDRÓFILO   ROLO COR   BRANCO 

500G algodão hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, 
isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas 
e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência. enrolado 
em papel apropriado em toda a sua extensão. pacote com 
500g. Pacote c/50 UND. 

  
 

PCT 

 
 

300,000 

  

 
 

00012 

 
 

2 

LOTE 12   ALMOTOLIA   DE   USO   MÉDICO-HOSPITALAR 

TRANSPARENTE almotolia de uso médico-hospitalar, bico reto 
e longo, confeccionado em plástico ou similar, transparente, 
com tampa acoplada   ao   frasco. capacidade de 500 ml. 
Resistente às desinfecções. é necessário apresentação de 
amostra do produto 

  
 

UN 

 
 

500,000 

  

00013 1 LOTE 13 APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PORTATIL. 
 

UN 6,000 
  

 
 
 
 
 
 

00014 

 
 
 
 
 
 

2 

LOTE   14    APARELHO    DE    PRESSÃO    MECÂNICO    + 

ESTETOSCÓPIO – braçadeira: confeccionada em material 
antialérgico em tecido de nylon com fecho de 
velcro.MANGUITO: Bolsa com tubos interligados entre 
manômetro, válvula e pera, confeccionada em borracha 
vulcanizada ou PVC.VÁLVULA: Fabricada em latão cromado, 
usada para comandar a entrada e saída do ar. MANÔMETRO: 
Caixa metálica. Este instrumento é usado para aferir a 
pressão arterial. DIMENSÕES Adulto/Braçadeira com fixação 
em velcro Comprimento: 520mm ou 528mm (argola) 
Largura: 140mm, Circunferência do braço: 180mm a 360mm 
. Com garantia mínima 3 anos.(apresentar amostra) . 

  
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 

100,000 
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00015 

 
 
 
 

2 

LOTE 15 APARELHO DE PRESSÃO MECÂNICO INFANTIL 

+ ESTETOSCÓPIO – – braçadeira: confeccionada em material 
antialérgico em tecido de nylon com fecho de velcro 
.(infantil) MANGUITO: Bolsa com tubos interligados entre 
manômetro, válvula e pera, confeccionada em borracha 
vulcanizada ou PVC.VÁLVULA: Fabricada em latão cromado, 
usada para comandar a entrada e saída do ar. 
MANÔMETRO: Caixa metálica. Este instrumento é usado para 
aferir a pressão arterial. Com garantia mínima de 3 anos. ( 
Apresentar amostra). 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

10,000 

  

00016 2 
LOTE 16 APARELHO DE PRESSÃO IDOSO – PERA E 
MANGUITO EM PVC. Validade mínima 3 anos 

 
UN 50,000 

  

00017 2 
LOTE 17 APARELHO DE PRESSÃO OBESO – PERA E 
MANGUITO EM PVC Validade mínima 3 anos 

 
UN 50,000 

  

 
 
 

00018 

 
 
 

1 

LOTE 18 ATADURA DE CREPE, 10 CM atadura de crepe, não 
estéril, hipoalérgica, aproximadamente 80% algodão cru, 4% 
de elastano, 16% poliéster, trama regular com no mínimo 
13 fios/cm2, não abrasiva. tamanhos: 10 cm de largura e 
aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 
4,50 m de comprimento (esticada). É necessário apresentação 
de amostra do produto. Pacote 12 UND 

  
 
 

PCT 

 
 
 

1.500,000 

  

 
 
 

00019 

 
 
 

1 

LOTE 19 ATADURA DE CREPE, 15 cm atadura de crepe, não 
estéril, hipoalérgica, aproximadamente 80% algodão cru, 4% 
de elastano, 16% poliéster, trama regular com no mínimo 
13 fios/cm2, não abrasiva. tamanhos: 10 cm de largura e 
aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 
4,50 m de comprimento (esticada). É necessário apresentação 
de amostra do produto. Pacote 12 UND. 

  
 
 

PCT 

 
 
 

2.000,000 

  

 
 
 

00020 

 
 
 

1 

LOTE 20 ATADURA DE CREPE, 20 cm atadura de crepe, não 
estéril, hipoalérgica, aproximadamente 80% algodão cru, 4% 
elastano 16%poliester, trama regular com no mínimo 13 
fios/cm2, não abrasiva. tamanhos: 10 cm de largura e 
aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou 
4,50 m de comprimento (esticada . É necessário 
apresentação de amostra do produto. Pacote 12 UND. 

  
 
 

UN 

 
 
 

1.000,000 

  

 
 

00021 

 
 

1 

LOTE 21 ATADURA MISTA 30% DE POLIESTER E 70% DE 

ALGODÃO – Impregnada com pasta de Óxido de Zinco 
Micronizado a 10%, Goma acácia, Glicerina, Petrlatum, 
Polietileno Glicol e Água Deionizada. indicada para tratamento 
de úlceras Venosas e Edema Linfáticos. Tamanho 10,2cm x 
9,14 m 

  
 

M 

 
 

200,000 

  

33 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

Estado do Espírito Santo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00022 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 22 AVENTAL Procedimento hospitalar material: não 
tecido SMS, 100% polipropileno uso descartável manga longa 
tamanho grande gramatura 30 g/m² fechamento: par de 
amarrilhos costas e cintura esterilidade: não estéril, 
embalagem individual em saco plástico transparente 
rotulagem: deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote e serie, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC 
n° 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações 
posteriores, caraterísticas adicionais: manga e punho com 
elástico, sistema de ajuste e fixação através de dois pares de 
amarrilhos nas costas e cintura, deverá no momento do 
certame apresentar laudo de biocompatibilidade de acordo 
com a NBR 10993, laudos técnicos referente a NBR 16693, 
certificado CA da norma NR 6 – Ministério do trabalho e 
Emprego – MTE, barreira microbiana comprovada através de 
laudos BFE e VFE referente a gramatura comercializada. 

  
 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 

 
20.000,00 

0 

  

 
 
 
 

00023 

 
 
 
 

2 

LOTE 23   AVENTAL   PROCEDIMENTO   NÃO   CIRÚRGICA 

com elastano 100% polipropileno cor gramatura 40g/m² 
tamanho 120x150cm sem manga de acordo com as normas 
da ANVISA. Deverá no momento do certame apresentar 
laudo de biocompatibilidade de acordo com a NBR 10993, 
laudos técnicos referente a NBR 16693, certificado CA da 
norma NR 6 – Ministério do trabalho e Emprego – MTE, 
barreira microbiana comprovada através de laudos BFE e 
VFE referente a gramatura comercializada. 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

3.000,000 

  

 
00024 

 
1 

LOTE   24   BANDAGEM   CURATIVO   INFANTIL– com 

ilustrações divertidas para crianças – cx com 500 
unidades 

  
CX 

 
100,000 

  

00025 2 
LOTE 25 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA, 
Tamanho: 215mmX30metros, papel termosensivel. 

 
UN 200,000 

  

00026 2 
LOTE 26 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA, 
Tamanho: 80mmX30metros, pape termosensivel. 

 
RL 200,000 

  

00027 1 
LOTE 27 BOLSA COLETORA URINÁRIA, ESTERIL, sistema 
fechado, capacidade 2000 ml. 

 
UN 2.000,000 

  

 
 

00028 

 
 

2 

LOTE 28 CAIXA TÉRMICA – para transportede bolsa de 
sangue, com capacidade entre 24 – 32 litros, em polietileno 
média densidade, atóxica, com preenchimento poliuretano, 
expandido de alta densidade, mantendo a refrigeração por no 
mínimo 6 horas com alça resistente e divisória 

  
 

CX 

 
 

10,000 

  

 
 

00029 

 
 

2 

LOTE 29 CAIXA TÉRMICA – para transportede bolsa de 
sangue, com capacidade entre 45 litros, em polietileno média 
densidade, atóxica, com   preenchimento poliuretano, 
expandido de alta densidade, mantendo a refrigeração por no 
mínimo 6 horas com alça resistente sem divisória 

  
 

CX 

 
 

10,000 

  

 
 

00030 

 
 

2 

LOTE 30 CAIXA TÉRMICA – para transportede bolsa de 
sangue, com capacidade entre 100 litros, em polietileno média 
densidade, atóxica, com   preenchimento poliuretano, 
expandido de alta densidade, mantendo a refrigeração por no 
mínimo 6 horas com alça resistente sem divisória 

  
 

CX 

 
 

10,000 

  

34 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

Estado do Espírito Santo 
 
 

 
 
 
 
 

00031 

 
 
 
 

2 

LOTE 31   CAMPO   CIRÚRGICO   FENESTRADO   –   estéril 

descartável. Composto por não tecido SMS 100% 
polipropileno, gramatura 50,hidrorrepelente, 
proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, 
microrganismo,indicado para abertura de paciente, com 
dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. embalados 
individualmente e não tecido SMS. Apresentar no momento 
do certame laudos da ABNT NBR 16064, ABNT NBR 10993 e 
VFE. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. 
APRESENTAR AMOSTRA. 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

200,000 

  

 
00032 

 
2 

LOTE 32 COLETOR DE URINA coletor de urina para uso 
em incontinência urinária, com extensão e preservativo 
de látex resistente na extremidade. 

  
UN 

 
100,000 

  

00033 1 LOTE 33 COLETORDE URINA INFANTIL estéril Feminino . 
 

UN 10,000 
  

00034 1 LOTE 34 COLETOR DE URINA INFANTILesterilMasculino . 
 

UN 10,000 
  

 
00035 

 
2 

LOTE 35 COMPRESSA CIRÚRGICA de gaze 

hidrófila-estéril , 13 fios ,medindo 7,5cm x 7,5cm com 5 
dobras,8 camadas e 100% algodão. Pact. c/ 10 unids. 

  
UN 

30.000,00 
0 

  

 
00036 

 
2 

LOTE 36   COMPRESSA   PARA   CURATIVO   CIRÚRGICO 

ESTÉRIL100% algodão, esterilizada por oxido de etileno, 
dimensão aberta 10x50 cm. caixa com 80 pacotes 

  
CX 

 
200,000 

  

 
 

00037 

 
 

2 

LOTE 37 COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE não 

aderente utilizado em diversos tipos de feridas composta de 
Rayon impregnada com PHMB ou Rayon com acrílio ou Rayon 
com melaleuca.Tamanho de 7,5 a 10 cm de largura 7,5 a 
20 cm de comprimento. Apresenta laudo Citotoxidade no 
momento do certame. 

  
 

UN 

 
 

5.000,000 

  

 

00038 

 

2 

LOTE 38 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA compressa de 

gaze hidrófila não estéril 7,5cm x 7,5 cm, 13 fios por cm2, 
de algodão purificado, 8 dobras. pacote com 500 unidades. 

  

PCT 

 

200,000 

  

00039 1 
LOTE 39 CLOROXIDINE DEGERMANTE ALMOTOLIA 1000 
ML 

 
UN 50,000 

  

 
 

 
00040 

 
 

 
2 

LOTE 40 Creme e barreira protetora, a base de óxido de zinco 
micronizado, associado a ácidos graxos essenciais, contendo 
ainda lecitina de soja, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média), 
vitaminas A e E. Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. 100g 

  
 

 
UN 

 
 

 
1.000,000 

  

 
 

 
00041 

 
 

 
2 

LOTE 41 Curativo de carvão ativado com prata em sachet 
tamanho aproximado 10cm x 10cm - é um curativo bactericida 
com finalidade de retenção de odor em feridas fétidas - 
estéril - composto por uma malha de puro carvão ativado 
impregnado com prata em formato de sachet. 
Produto registrado na ANVISA. 

  
 

 
UN 

 
 

 
1.000,000 

  

35 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

Estado do Espírito Santo 
 
 

 
 
 
 
 
 

00042 

 
 
 
 
 

1 

LOTE 42 Curativo em forma de gel, a base de ácidos graxos 
essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, rico 
em ácidos linoléico e oléico, contendo ainda acidocaprico, 
caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico, palmitato de 
retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E), lecitina 
de soja. Embalado em bisnaga. Registro na ANVISA como 
correlato classe de risco IV, com indicação para prevenção e 
tratamento de feridas. Na embalagem devera conter nome 
e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de 
validade, modo de usar, restrições de uso (quando 
necessário) técnico responsável. Bisnaga 100g. 

  
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 

500,000 

  

00043 2 LOTE43 DESCARPACK 13 LT Caixa com 10 Unid. 
 

UN 100,000 
  

 

00044 

 

2 

LOTE 44   DETERGENTE   PARA   ÁREA   HOSPITALAR   – 

concentrado líquido, neutro, cristalino, sem fragrância, para 
lavagem de material médico hospitalar, laboratório e vidros, 
podendo ser utilizado puro ou diluído 

  

FR 

 

100,000 

  

 
 
 
 
 

 
00045 

 
 
 
 
 

 
2 

LOTE 45 DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO – De 1 litro 

detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos 
hospitalares composto por no mínimo 4 enzimas protease, 
lipase, amilase e mananase. Detergente não iônico/aniônico, 
não tóxico, PH neutro, biodegradável, para ser utilizado em 
temperaturas ambiente ou aquecido para processos de 
limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca 
formação de espuma, sem odor agressivo na forma 
concentrada ou diluída. O valor da proposta será julgado 
proporcionalmente de acordo com a diluição do produto 
devendo constar em ml/l. O produto deve ser registrado na 
ANVISA de acordo com a RDC nº 55 de 14 de novembro de 
2012. De 1 litro. 

  
 
 
 
 

 
FR 

 
 
 
 
 

 
100,000 

  

 
 

00046 

 
 

2 

LOTE 46 Eletrodo adulto universal, compatível com todas 
as marcas de ECG de 12 derivações; simples e 
fácil aplicação; não utiliza gel, não necessita depilação e 
não adesivo; design anatômico e 
confortável; reutilizável, fabricado em silicone macio e 
durável; UTI 

  
 

KG 

 
 

500,000 

  

 
 
 
 
 
 

00047 

 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 47 Estetoscópio 

Estetoscópio para paciente adulto, com auscultador em 
aço inox (material leve e resistente), 
acabamento escovado, hastes ajustáveis para obter a 
tensão desejada, com ângulo de 15° 
permite melhor ergonomia. Deve possuir um par de olivas 
extra, rosqueáveis. Diafragma e 
anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente. 
Deve apresentar Registro ANVISA. 
Apresentar Declaração de Assistencia técnica de uma 
empresa do estado do Espírito Santo 
com registro no CREA-ES sendo esta responsável pela 
prestação de serviços durante o período 
de garantia; 

  
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 

200,000 

  

36 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI 

Estado do Espírito Santo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

LOTE 48 Eletrocardiógrafo 

Eletrocardiógrafo 12 CANAIS com aquisição simultânea 
de 12 derivações para pacientes 
adulto e pediátrico e laudo interpretativo. Impressora 
térmica de alta resolução integrada ao 
equipamento, para papel termo-reativo no formato A4 ou 
papel comum no formato A4 ou 
Carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 
canais e todas configuráveis para 
melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 110/220 
automático e através de bateria interna 
recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. 
Equipamento compacto e de fácil 
manuseio, com peso aproximado de 4 kg com a bateria. 
Tela de LCD colorida de 4,3 polegadas 
com visualização em tempo real dos 12 canais de ECG. 
Teclas para um acesso rápido das 

funções. Memória interna para armazenar no mínimo 200 
pacientes. Possuir função grade 
para papel termo reativo. Circuito de proteção contra 
desfibrilador. Identificação de eletrodo 
solto e de marca-passo. Software interno de 
interpretação baseado no código Minnesota 
automática do ECG na língua portuguesa e medida da 
freqüência cardíaca, intervalo PR, 
duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para 
comunicação com PC. Acompanha os 
seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo 
paciente de 10 vias; 4 eletrodos de 
membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 01 
eletrodo reutilizável pré-cordial tipo 
cinta, 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-
reativo, e manual de instruções em 
português. Deve apresentar o Registro no Ministério da 
Saúde. Apresentar Declaração de 
Assistencia técnica de uma empresa do estado do Espírito 
Santo com registro no CREA-ES 
sendo esta responsável pela instalação e prestação de 
serviços durante o período de garantia; 
Oferecer treinamento para os usuários após a instalação; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 

  

 
 
 

 
00049 

 
 
 

 
1 

LOTE 49 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR 

SATURADO SOB PRESSÃO embalagem para esterilização 
a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% 
celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com 
gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma 
de bobina na medida aproximada de 15cm x100m. Deverá 
ser apresentado no momento do certame laudos referentes 
NBR 14990, BFE, VFE e Citotoxidade 

  
 
 

 
UN 

 
 
 

 
10,000 

  

 
 
 

 
00050 

 
 
 

 
1 

LOTE 50 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR 

SATURADO SOB PRESSÃO embalagem para esterilização 
a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% 
celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com 
gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma 
de bobina na medida aproximada de 20cm x100m. Deverá 
ser apresentado no momento do certame laudos referentes 
NBR 14990, BFE, VFE e Citotoxidade. 

  
 
 

 
UN 

 
 
 

 
50,000 
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00051 

 
 
 

 
1 

LOTE 51 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR 

SATURADO SOB PRESSÃO embalagem para esterilização 
a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% 
celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com 
gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma 
de bobina na medida aproximada de 30cm x100m. Deverá 
ser apresentado no momento do certame laudos referentes 
NBR 14990, BFE, VFE e Citotoxidade. 

  
 
 

 
UN 

 
 
 

 
50,000 

  

 
 
 

 
00052 

 
 
 

 
1 

LOTE 52 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR 

SATURADO SOB PRESSÃO embalagem para esterilização 
a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% 
celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com 
gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma 
de bobina na medida aproximada de 45cm x100m. Deverá 
ser apresentado no momento do certame laudos referentes 
NBR 14990, BFE, VFE e Citotoxidade 

  
 
 

 
UN 

 
 
 

 
50,000 

  

 

 
00053 

 

 
1 

LOTE 53   ESPARADRAPO   IMPERMEÁVEL   10   CMX4,5M 

esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, 
com dorso em tecido de algodão na cor branca. rolo com 10 
cm x 4,5 m. é necessário apresentação de amostra do 
produto 

  

 
UN 

 

 
600,000 

  

 

 
00054 

 

 
1 

LOTE 54   ESPARADRAPO   IMPERMEÁVEL   2,5CMX4,5M 

esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, 
com dorso em tecido de algodão na cor branca. rolo com 10 
cm x 4,5 m. é necessário apresentação de amostra do 
produto. 

  

 
UN 

 

 
600,000 

  

 

 
00055 

 

 
1 

LOTE 55   ESPARADRAPO   IMPERMEÁVEL   5CM   X   4,5M 

esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, 
com dorso em tecido de algodão na cor branca. rolo com 10 
cm x 4,5 m. é necessário apresentação de amostra do 
produto 

  

 
UN 

 

 
600,000 

  

 
00056 

 
1 

LOTE 56   ESPARADRAPO MICROPORE   1,2   X   4,5M   – 

esparadrapo micropore5 x 4,5m. é necessário 
apresentação de amostra do produto. 

  
UN 

 
600,000 

  

 
00057 

 
1 

LOTE 57   ESPARADRAPO   MICROPORE   2,5   X   4,5M 

esparadrapo micropore5 x 4,5m. é necessário 
apresentação de amostra do produto. 

  
UN 

 
600,000 

  

 
00058 

 
2 

LOTE 58   ESPARADRAPO   MICROPORE   5   X   4,5M   – 

esparadrapo micropore 5 x 4,5m. é necessário 
apresentação de amostra do produto. 

  
UN 

 
1.000,000 

  

00059 2 
LOTE 59 ESPÁTULA DE AYRE – fabricada em madeira de 
19 cm de comprimento estéril-de-acordo c/ ANVISA 

 
UN 3.000,000 

  

 
 
 
 

00060 

 
 
 
 

2 

LOTE 60 ESCOVINHA – com ponta protegida composta de 
haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com 
formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 
18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 
níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e 
o diâmetro menor, correspondente ás cerdas do ápice do 
cone, de 0,5 cm. Na extremidade da cerda há a aplicação 
de resina para proteção da ponta da escova- Estéril de 
acordo com ANVIDA. 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

3.000,000 
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00061 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

LOTE 61 ESPÉCULO VAGINAL, DESCARTÁVEL TAMANHO 

P – espéculo, transparente com fibra óptica para uso com 
fonte de luz estéril 2valvulas articuladas com 
aproximadamente 116 mm de extensão e 43 mm de maior 
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado 
ao orifício de trada, exibe em sua extremidade proximal 
formação cilíndrica de fibra óptica, com aproximadamente 30 
mm de extensão que apresenta alerta projetando-se na 
posição de 12 horas de um relógio. Uso único não estéril 
embalado em filme de polietileno/polipropileno, com número 
de lote na embalagem fabricação e validade. Caixa com 100 
Unidades.Deverá ser entregue 01 fonte de led recarregável 
compatível a utilização do espéculo, kit com protetor de fonte 
c/500 Unid a cada 500 unidades solicitadas. Amostra no 
momento do certame. apresentar amostra. 

  
 
 
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.000,000 

  

 
 
 
 
 
 
 

00062 

 
 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 62 ESPÉCULO VAGINAL, DESCARTÁVEL TAMANHO 

M – espéculo, transparente com fibra óptica para uso com 
fonte de luz estéril 2valvulas articuladas com 
aproximadamente 116 mm de extensão e 43 mm de maior 
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado 
ao orifício de trada, exibe em sua extremidade proximal 
formação cilíndrica de fibra óptica, com aproximadamente 30 
mm de extensão que apresenta alerta projetando-se na 
posição de 12 horas de um relógio. Uso único não estéril 
embalado em filme de polietileno/polipropileno, com número 
de lote na embalagem fabricação e validade. Caixa com 100 
Unidades.Deverá ser entregue 01 fonte de led recarregável 
compatível a utilização do espéculo, kit com protetor de fonte 
c/500 Unid a cada 500 unidades solicitadas.Amostra no 
momento do certame. 

  
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 

2.000,000 

  

 
 
 
 
 
 
 

00063 

 
 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 63 ESPÉCULO VAGINAL, DESCARTÁVEL TAMANHO 

G – espéculo, transparente com fibra óptica para uso com 
fonte de luz estéril 2valvulas articuladas com 
aproximadamente 116 mm de extensão e 43 mm de maior 
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado 
ao orifício de trada, exibe em sua extremidade proximal 
formação cilíndrica de fibra óptica, com aproximadamente 30 
mm de extensão que apresenta alerta projetando-se na 
posição de 12 horas de um relógio. Uso único não estéril 
embalado em filme de polietileno/polipropileno, com número 
de lote na embalagem fabricação e validade. Caixa com 100 
Unidades.Deverá ser entregue 01 fonte de led recarregável 
compatível a utilização do espéculo, kit com protetor de fonte 
c/500 Unida cada 500 unidades solicitadas. Amostra no 
momento do certame. 

  
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 

1.000,000 

  

00064 2 
LOTE 64 FITA  ADESIVA PARA  USO HOSPITALAR16MM x 
50M. 

 
UN 1.000,000 

  

39 
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00065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 65 FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA, 

para utilização em aparelhos que utilizem metodologia 
fotométrica/amperométrica que não interfira com 
oxigênio (quimica glicose desidrogenase), com faixa de 
medição de 10-20 a 500-600 mg/dl, compatível com 
utilização em amostras de sangue capilar, arterial e 
venoso (que atenda inclusive neonatos). embaladas 
individualmente ou em frascos de 25/50 unidades, desde 
que seja garantida a validade do produto depois de 
aberto o frasco. acompanhada de dispositivo (lancetas) 
para punção descartável de acordo com a mr 32. 
apresente ainda registro na anvisa e certificado de boas 
práticas de fabricação emitido pela anvisa. 
obs.: deverão ser fornecidos os conjuntos (glicosímetros 
e baterias)na quantidade de 10 glicosímetros, no ato da 
entrega das fitas, em regime de comodato e treinamento 
prévio para os usuários.. sempre que houver problemas de 
funcionamento, os aparelhos deverão ser substituídos 
enquanto tiver fitas disponíveis em estoque . na 1ª entregue 
deverão ser enviados 10 aparelhos . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60.000,00 

0 

  

00066 1 LOTE 66 GARROTE ELASTICO COM TRAVA 
 

UN 100,000 
  

 

 
00067 

 

 
1 

LOTE 67 GELO-X RÍGIDO PEQUENO 400 ML – tamanho 17 

x 9,7 x 2,5 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo 
reutilizável rígido Gelox., utilizado para o transporte 
conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 

 
00068 

 

 
1 

LOTE 68 GELO-X RÍGIDO MÉDIO 750 ML tamanho 21,5 x 

14,5 x 2,5 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo 
reutilizável rígido gelox, utilizado para o transporte 
conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 

 
00069 

 

 
1 

LOTE 69 GELO-X RÍGIDO GRANDE 1000 ML tamanho 20 x 

12 x 4 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo 
reutilizável rígido gelox, utilizado para o transporte 
conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 
 
 
 
 
 

00070 

 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 70 GEL PARA USO EM FERIDA – GEL PARA USO EM 

FERIDAS – composto de 0,1% de polihexanida (PHMB 0,1% 
de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada 
por sistema de osmose reserva ou por destilação, com 
condutividade 1,3 us/cm e toc 500 ppb, com propriedade 
umectante, emoliente e desbrindante, com laudos de : ação 
bactericida para pseudômonas, salmonela e outros germes. 
Toxicidade/reatividade biológica intracutânea, sensibilidade 
cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de 
polietileno transparenta, flexível com bico próprio para 
dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no 
momento do uso. Registro na ANVISA como produto para 
saúde, classe de risco IV. Frasco 100 G 

  
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 

1.000,000 

  

00071 2 
LOTE 71 Gel Condutor para transmissão ultrassônica. 
galão com 5 L. 

 
GL 10,000 

  

 
 

00072 

 
 

2 

LOTE 72 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% -Registro como 

desinfetante de nível intermediário, embalagem 1000 ml. 
O valor da proposta será julgada proporcionalmente de 
acordo com adiluição do produto devendo constar na 
proposta uma única marca, modelo e a diluição do produto 
em ML/L. validade do produto 24 meses mínimo. 

  
 

LITRO 

 
 

500,000 
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00073 

 
 
 

2 

LOTE 73 SOLUÇÃO AQUOSA – para irrigação/limpezae 
descontaminação de feridas, composta de 0,1% de 
polihexanida (phmb) betaina e de água purificada por sistema 
de osmose reversa ou por água por destilação com 
apresentação de laudos no momento do certame referente a: 
ação bactericida para pseudômonas, salmonela, registro na 
ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV, 
apresentação 350 ml 

  
 
 

UN 

 
 
 

1.000,000 

  

 

 
00074 

 

 
1 

LOTE 74 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 lâmina de bisturi, 
descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente 
fechado 

  

 
CX 

 

 
200,000 

  

 

 
00075 

 

 
1 

LOTE 75 LÂMINA DE BISTURI Nº 12 lâmina de bisturi, 
descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente 
fechado 

  

 
CX 

 

 
200,000 

  

 

 
00076 

 

 
1 

LOTE 76 LÂMINA DE BISTURI Nº15 lâmina de bisturi, 
descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente 
fechado 

  

 
CX 

 

 
200,000 

  

 

 
00077 

 

 
1 

LOTE 77 LÂMINA DE BISTURI Nº21 lâmina de bisturi, 
descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente 
fechado, nº: 21. 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 

 
00078 

 

 
1 

LOTE 78 LÂMINA DE BISTURI Nº23 lâmina de bisturi, 
descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. 
estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente 
fechado 

  

 
UN 

 

 
100,000 

  

00079 2 LOTE 79 LANTERNA PARA EXAME CLÍNICO. 
 

UN 40,000 
  

 

00080 

 

2 

LOTE 80   LENÇOL   DESCARTAVEL   COM   ELASTICO   – 

tamanho 2,00 x 90 cm resistente a fluidos, maleável, material 
não tecido SMS grau médio 100% polipropileno, gramatura 
30 g/m² apresentação branco com elástico 

  

UN 

 

2.000,000 

  

 
 
 
 

00081 

 
 
 
 

2 

LOTE 81 LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 7,0 - luva 

cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura 
homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade 
.lubrificada com pó bi absorvível e baixo teor de proteína 
(preferência menor que 100µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil visualização a mão esquerda/ direita 
e a posição do polegar. embalada em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico nº 7.0 

  
 
 
 

PR 

 
 
 
 

1.000,000 

  

 
00082 

 
2 

LOTE 82 LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA P 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades 

  
CX 

 
400,000 

  

 
00083 

 
2 

LOTE 83 LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA M 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades 

  
CX 

 
800,000 

  

 
00084 

 
2 

LOTE 84  LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA  G 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades 

  
CX 

 
600,000 
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00085 

 
1 

LOTE 85 LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA P 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades. 

  
CX 

 
300,000 

  

 
00086 

 
2 

LOTE 86 LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA M 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades 

  
CX 

 
800,000 

  

 
00087 

 
2 

LOTE 87  LUVA DE PROCEDIMENTO ANTIMICROBIANA  G 

não estéril com propriedade antimicrobiana caixa com 100 
Unidades 

  
CX 

 
500,000 

  

 
00088 

 
1 

LOTE 88   LUVA DE   PROCEDIMENTO   TIPO MUCAMBO 

confeccionada em látex e forro de algodão, tamanho M. 
embaladas individualmente. 

  
UN 

 
50,000 

  

00089 1 
LOTE 89   LUVA DE   PROCEDIMENTO   TIPO MUCAMBO 
confeccionada em látex e forro de algodão, Tamanho P 

 
CX 50,000 

  

00090 1 
LOTE 90   LUVA DE   PROCEDIMENTO   TIPO MUCAMBO 
confeccionada em látex e forro de algodão, Tamanho G 

 
UN 100,000 

  

 
 

 
00091 

 
 

 
4 

LOTE 91 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL máscara 

cirúrgica descartável, confeccionada em tecido máscara 
cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com 
no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com 
dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, 
e tiras elástico, adequado para fixação. atóxica, hipoalérgica 
e inodora. caixa c/ 100 unidades. 

  
 

 
PCT 

 
 

50.000,00 
0 

  

 
 
 

00092 

 
 
 

2 

LOTE 92 MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO 

RESPIRATÓRIO máscara descartável específica para 
isolamento respiratório, fechada,   tipo   personal respirador, 
com selo de garantia cdcniosh (n95) filtro = 95% de 
eficiência para partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro. 
Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da 
máscara, tiras elásticas para fixação e perfeito ajuste facial. 
atóxica, hipoalérgica e inodora. 

  
 
 

PR 

 
 
 

2.000,000 

  

 

 
00093 

 

 
2 

LOTE 93   ÓCULOS   PARA   PROTEÇÃO   PROFISSIONAL 

óculos para proteção profissional, plástico transparente e 
resistente, formato anatômico, com possibilidade de 
visualização num ângulo de 120 graus, anti-embaçante, 
lavável e passível de desinfecção química. 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 
 
 
 
 

 
00094 

 
 
 
 
 

 
1 

LOTE 94 OSTOSCOPIO otoscópio com cabo em metal 
cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns ( não 
inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor 
empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta 
e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente 
de 2,5 V. 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe 
metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: - 
01 espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1, 01 espéculo de 
diâmetro 4,15 mm Nº 2,01 espéculo de diâmetro 5,0 mm 
Nº 3- 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm 
Nº 4, - 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5 Funciona com 
2 pilhas médias (Tipo C) - O APARELHO NÃO ACOMPANHA 
PILHAS. 

  
 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 
 

 
20,000 

  

 
 
 
 

00095 

 
 
 
 

2 

LOTE 95   PROTETOR   SOLAR   FACIAL   E   CORPORAL- 

Proteção 50 fatores de frasco com 120 ml resistente a água 
com 2:00hs de proteção à prova dàgua e suor proteção 
imediata até dentro dàgua proteção eficaz contra os raios 
uva e uvb textura leve (oilfree) que deixa a pele respirar 
conter vitamina E que deixa a pele mais hidratada indicada 
para pele sensível. Referência: Nívea, Solar, SundwnEpsol: 
OBSERVAÇÃO: o produto a que se refere esta especificação 
deve atender as determinações da ANVISA ( Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária ) 

  
 
 
 

UN 

 
 
 
 

1.000,000 
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00096 1 
LOTE 96 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE – para uso 
médico. Cx com 144 unidades.fonte 1214 – ficha 0087 

 
CX 10,000 

  

00097 1 
LOTE 97 PAPEL PARA ULTRASSOM UPP – 110 HG papel 
para ultrassom 110 mm x18m. Referência: Sony 

 
UN 100,000 

  

 

00098 

 

2 

LOTE 98   RECIPIENTE   PLÁSTICO   PARA   COLETA   DE 

EXAME UNIVERSAL recipiente plástico p/ coleta de exames 
universal c/ capacidade aproximada de 50/80 ml. Estéril e 
descartável. 

  

UN 

 

1.000,000 

  

 

00099 

 

2 

LOTE 99 SABONETE LIQUIDO PARA ASSEPSIA DASMÃOS 

– bolsa com bico dosador retratil – 800ml com dispenser 
em regime de comodato e instação em cada setor necessário. 

  

BB 

 

2.000,000 

  

00100 2 
LOTE 100 SACO LEITOSO PARA LIXO descartável com 60 
lts. 

 
UN 5.000,000 

  

 

00101 

 

2 

LOTE 101 SERINGA DESC 5 ML C/AG seringa descartável de 
5 ml, graduada a cada 1 ml, bico reto lateral. estéril, atóxica, 
apirogênica. é necessário apresentação de amostra do 
produto. 

  

UN 

 

1.000,000 

  

 

 
00102 

 

 
2 

LOTE 102   SERINGA   DESCARTÁVEL   3   ML,   C/   AG, 

graduada a cada 0,1ml seringa descartável de 3 ml, graduada 
a cada 0,1 ml, bico reto lateral. estéril, atóxica, 
apirogênica. é necessário apresentação de amostra do 
produto. 

  

 
UN 

 

 
5.000,000 

  

 

00103 

 

1 

LOTE 103 SERINGA DESCARTÁVEL C/AG10 ML seringa 

descartável de 10 ml, graduada a cada 2 ml, bico reto. estéril, 
atóxica, apirogênica. é   necessário apresentação de amostra 
do produto. 

  

UN 

 

200,000 

  

 

00104 

 

2 

LOTE 104 SERINGA DESCARTÁVEL C/AG60 ML seringa 

descartável de 60 ml, graduada a cada 5 ml, bico reto. estéril, 
atóxica, apirogênica. é   necessário apresentação de amostra 
do produto. 

  

UN 

 

1.000,000 

  

 

00105 

 

2 

LOTE 105 SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 20 ML - seringa 

descartável de 20 ml, graduada a cada 2 ml, bico reto. estéril,   
atóxica,    apirogênica.    énecessárioapresentação de amostra 
do produto. 

  

UN 

 

5.000,000 

  

 
00106 

 
4 

LOTE 106   SERINGA   PARA   INSULINA   ESTÉRIL   U-100 

13,mm x 6.0 COM AGULHA ACOPLADA, é necessário 
apresentação de amostra do produto. 

  
UN 

40.000,00 
0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

LOTE 107 SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NA 
CONCENTRAÇÃO DE 2,0 % COM PH NEUTRO (6+/-1). 
Produto pronto para uso sem a necessidade de ativação. 
Registrado na ANVISA como Desinfetante de Alto Níve com 
a validade da solução em uso por até 30 dias, sendo a 
concentração da solução desinfetante monitorada 
diariamente através de fitas teste. Tempo de imersão de 
no máximo 60 minutos para a sua ação micro bactericida 
e esporicida.. Apresentar Boas Práticas de Fabricação para 
Saneantes e Autorização de Funcionamento para saneantes 
da Empresa junto a ANVISA, conforme Lei 6360/76. 
Apresentar os laudos de atividade germicida conforme RDC 
35/10. Por tratar-se de um produto Não Biodegradável, este 
deverá vir acompanhado de seu inativador (bissulfito de sódio 
– 40g para cada litro de solução) para poder ser descartado 
na rede de esgoto, fornecido pelo próprio fabricante da 
solução de glutaraldeído. A empresa vencedora deverá 
oferecer treinamento sobre o uso do produto para os 
profissionais de saúde. Apresentação: 1 litro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
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00108 

 
2 

LOTE 108 SOLUÇÃO DEGERMANTE IODOPOVIDONA 10% 

solução degermanteiodopovidona 10% (pvpi). frasco 
1000 ml. 

  
LITRO 

 
20,000 

  

 
00109 

 
1 

LOTE 109   SOLUÇÃO   TÓPICA   IODOPOVIDONA   10% 

frasco 1000 ml.solução tópica iodopovidona 10 (pvpi). 
frasco. 

  
FR 

 
20,000 

  

 

 
00110 

 

 
2 

LOTE 110 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 sonda 

p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, 
atraumática, siliconizada, maleável, transparente, 
adequados, conector universal, confeccionada em   pvc nº: 
12. 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 

 
00111 

 

 
2 

LOTE 111 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 sonda 

p/ aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, 
atraumática, siliconizada, maleável, transparente, 
adequados, conector universal, confeccionada em   pvc nº: 
14. 

  

 
UN 

 

 
200,000 

  

 
 
 

00112 

 
 
 

2 

LOTE 112 SONDA DE FOLLEY DESCARTÁVEL CALIBRE18 

sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias, 
estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios 
internos de drenagem grande, arredondado e liso, número 
do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 
impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme 
plástico transparente. nº 18 

  
 
 

UN 

 
 
 

100,000 

  

 
 
 

00113 

 
 
 

1 

LOTE 113 SONDA DE FOLLEY DESCARTÁVEL, CALIBRE 20 

sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias, 
estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios 
internos de drenagem grande, arredondado e liso, número 
do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 
impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme 
plástico transparente nº 20 

  
 
 

UN 

 
 
 

50,000 

  

 
 
 

00114 

 
 
 

1 

LOTE 114 SONDA DE FOLLY DESCARTÁVEL CALIBRE 12 

sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias, 
estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios 
internos de drenagem grande, arredondado e liso, número 
do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 
impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme 
plástico transparente. nº 12. 

  
 
 

UN 

 
 
 

50,000 

  

 
 
 

00115 

 
 
 

2 

LOTE 115 SONDA DE FOLLY DESCARTÁVEL CALIBRE14 

sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias, 
estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios 
internos de drenagem grande, arredondado e liso, número 
do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 
impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme 
plástico transparente. nº 14. 

  
 
 

UN 

 
 
 

100,000 

  

 
 
 

00116 

 
 
 

2 

LOTE 116 SONDA DE FOLLY DESCARTÁVEL CALIBRE 16 

sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias, 
estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato 
arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios 
internos de drenagem grande, arredondado e liso, número 
do diâmetro e capacidade de enchimento do balão 
impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme 
plástico transparente. nº 16. 

  
 
 

UN 

 
 
 

100,000 

  

00117 1 LOTE 117 SONDA URETRAL N° 08. 
 

UN 50,000 
  

00118 1 LOTE 118 SONDA URETRAL N° 14 
 

UN 50,000 
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00119 1 LOTE 119 SONDA URETRAL N° 16 
 

UN 50,000 
  

00120 2 LOTE 120 SONDA URETRAL Nº 10 
 

UN 2.000,000 
  

00121 4 LOTE 121 SONDA URETRAL Nº 12 
 

UN 6.000,000 
  

 
00122 

 
2 

LOTE 122 TESTE DE GRAVIDEZ teste rápido e seguro (mede 
a quantidade de HBCG),com o coletor atestado pela 
ANVISA com prazo de validade longo 

  
UN 

 
3.000,000 

  

 
 
 

 
00123 

 
 
 

 
2 

LOTE 123 TERMÔMETRO DIGITAL para máxima e mínima 
int/ext com alarme inconterm 7427.02.0.00 duas 
temperatura.possui função de memorizar as leituras máximas 
e mínimas, internas e externas da temperatura, em período 
de tempo. Você poderar colocar uma temperatura externa de 
limite m,áxima e/ou mínima para alarme através de alarme 
sonoro. De acordo com a portaria RDC 44/2009 para 
geladeira de insulina, vacina e caixa térmica. 

  
 
 

 
UN 

 
 
 

 
100,000 

  

00124 2 
LOTE 124 TERMÔMETRO AXILAR termômetro axilar 
digital. 

 
UN 100,000 

  

 
00125 

 
2 

LOTE 125 TOUCAS DESCARTÁVEIS sanfonada com elástico 
em toda sua extremidade, uso único, 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

  
PCT 

 
300,000 

  

00126 1 LOTE 126 VASELINA LIQUIDA frasco 1000ML 
 

LITRO 4,000 
  

00127 1 
LOTE 127 VASELINA SOLIDA 500GR - vaselina solida pote 
500gr 

 
UN 4,000 

  

00128 2 LOTE 128 Sonda de aspiração traqueal nº8 
 

UN 
10.000,00 

0 

  

00129 4 
LOTE 129 Cloreto de sódio 0,90 (soro fisiologicos) ampola 
de 10 ml 

 
AP 

20.000,00 
0 

  

 
00130 

 
1 

LOTE 130 Cuba de rim - Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-304. Tam 26 x 12 Capacidade para 700 ml. 

  
UN 

 
15,000 

  

 

00131 

 

1 

LOTE 131 Pinça de porta agulha - Instrumento Cirúrgico 
articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável AISI-
420. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. 12 
cm 

  

UN 

 

15,000 

  

 
00132 

 
1 

LOTE 132 GELO - X RIGIDO EXTRA GRANDE 1750 ML 
TAMANHO 23,5 X 19,9 X 4 CM FEITO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE. 

  
UN 

 
200,000 

  

00133 1 
LOTE 133 CLOROXIDINE ALCOOLICO ALMOTOLIA 1000 
ML 

 
UN 50,000 
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ANEXO III 

EDITAL 
Pregão Eletrônico Nº 000009/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
 

 

inscrito noCNPJ nº , 

 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº      

DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em 

vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presentelicitação, ou a eventual contratação quedeste procedimento possa decorrer. 
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ANEXO IV 

EDITAL 
Pregão Eletrônico Nº 000009/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante     _       

           , cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa, estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

nessa Lei Complementar. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 
Muqui-ES,_ de _ _ de 2021. 

 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 
 
 

A empresa    , através de seu 
representante legal, Sr.(a)   , 

CPF 
 

           ,    (cargo    na    empresa:    Diretor    ou     Sócio-Gerente), DECLARA, para 

fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de Muqui, 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________/2021, que não possui em seus quadros 

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

pessoas menores dedezesseis anos. 

 
 
 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

 
  , de de 2021. 

 
 
 
 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MUQUI, E A 

EMPRESA , na forma abaixo: 

 

O MUNICÍPIO DE MUQUI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Satyro França, 95, Centro - Muqui/ES 

- inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.082.403/0001-83, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Hélio Carlos 
Ribeiro Candido, de nacionalidade brasileira, estado civil casado, inscrito no CPF sob o nº 074.015.607-12, portador da Carteira 
de Identidade nº 1347091 SPTC-ES, residente e domiciliado à Fazenda Fortaleza, Zona Rural, Muqui - ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF   sob   o   n°. ,   com   
sede  ,   representada   neste   ato   pelos   sócios 

  , (qualificação), doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo 
administrativo sob o nº. 1211/2021, que resultou no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 009/2021, e na proposta vencedora, 
que integram o presente para todos os fins, firmam o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto Aquisição materiais hospitalares, conforme especificações e condições do Anexo I do Edital 
de Pregão Eletrônico nº. 009/2021, na forma da proposta apresentada e mapa de apuração do referido certame. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de Recursos orçamentários do presente exercício, da Prefeitura 
Municipal de Muqui. 

 

000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE33903000000 

- MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12110000000 

 

000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE33903000000 

- MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA - ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12110000000 

 

000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA - ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ33903000000 - 
MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12110000000 

 

000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ33903000000 - 

MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030200282.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES 
CLÍNICAS33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00118Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 - 

MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12110000000 

 

000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 - 

MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12140000000 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

O valor global do presente contrato é de R$         ( ), e nele encontram-se inclusos todos os custos de fornecimento, dentre 
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eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do respectivo produto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim. 

4.2 - O prazo de duração do Contrato terá início no dia subseqüente à sua assinatura e terá duração na vigência do presente 
exercício, podendo ser aditado dentro do permissivo Legal. 

4.3 - A Prefeitura Municipal de Muqui indicará servidor responsável pela fiscalização do Contrato, solicitação de entrega e pelo 
recebimento do objeto licitado. 

4.4 - A entrega do(s) produto(s), que deverá(ão) se dar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento 
pelo fornecedor, da ordem de compra; será efetuada no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Muqui, à Rua Satyro França, 95, 
Centro, Muqui - ES, ou outro local no âmbito do Município, a critério do setor requisitante, de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 
11:00h, ou de 13:00 às 16:00h, onde se atestará o recebimento provisório, na forma do Artigo 73, inciso II, letra "a" da Lei 8.666/93. 

4.5 - A Contratante poderá solicitar à contratada a substituição do produto em que forem verificados irregularidades relativas à sua 

qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa às quantidades. Nestes casos, o prazo para complementação 
e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento. 

4.6 - A eventual reprovação dos produtos, em qualquer fase de entrega, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, 
nem eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais a que está sujeita. 

4.7 - Os prazos de entrega admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente 
autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 
a) Alteração das especificações pela Administração Municipal; 

b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
cumprimento do Edital e execução do Contrato; 
c) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; 

d) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração 
Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 
e) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

4.8 - Constatada a interrupção do fornecimento, por motivo de força maior, o prazo estipulado no item 4.2 deverá ser prorrogado 
pelo período razoavelmente necessário á sua retomada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 - Emitir a Nota de Empenho. 

5.2 - Fornecer à Contratada, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao 
fornecimento do produto. 

5.3 - Atestar a entrega dos bens, no que tange a sua qualidade e quantidade, observando as condições estabelecidas neste 
contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - Fornecer o(s) produto(s) descrito(s) na cláusula primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº. 009/2021. 

6.2 - Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, inclusive no que se referir a observância 
da legislação em vigor. 

6.3 - Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, item(ns) em que se verificarem vícios de qualidade e/ou 
quantidade. 

6.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do 
Contrato. 

6.5 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

6.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

7.1 - O acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato, é de alçada do(a) Secretario(a) 
Municipal gestor(a) da pasta, facultada nomeação de servidor, obedecidos os ditames do Decreto Municipal nº 28/2014. Caberá a 
responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste contrato, bem como comunicar as 
autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

7.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste 
contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, 
garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa. 

7.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva da Contratada, no que concerne à 
execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência 
de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO 

8.1 - A Prefeitura Municipal de Muqui - ES, efetuará o pagamento à Contratada em até 30 (trinta) dias corridos da apresentação 
da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada a antecipação de pagamento, para 
cada faturamento. 
8.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante. 

8.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 

8.4 - A Prefeitura Municipal de Muqui poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada. 
8.5 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

8.6 - O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada) e Municipal (onde for sediada a 
empresa e a do Município de Muqui, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos 
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da apresentação do CRF - 
Certificado de Regularidade do FGTS; 
c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, através da apresentação do CND - Certidão 
Negativa de Débito. 
8.7 - O pagamento será efetivado mediante depósito em qualquer agência bancária da rede bancária indicada pela Contratada. 

8.8 - O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes. Não serão 
efetuados créditos em contas: 
a) de empresas associadas; 
b) de matriz para filial; 
c) de filial para matriz; 
d) de sócio; 
e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

8.9 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Contrato. 

8.10 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1 - À Empresa que deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 

d) Suspensão para contratar com a Administração; 
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e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal. 

9.2- Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a Contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias 
úteis. 

9.3 - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado 
o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido 
o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 

9.4 - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas para o fim previsto no 
item 9.3. 

9.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à aplicação das penalidades 
das letras "b" a "e" do item 9.1. 
9.6 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderão ser aplicadas em conjunto e acumuladas com uma das penalidades previstas 
nas letras "d" e "e" todas do item 9.1. 

9.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% 
(dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá 
a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso. 
9.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do serviço, para entender rescindido 
o Contrato. 

9.9- Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a Administração, poderá esta, além de rescindir o Contrato, 
aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do item 9.1. 

9.10 - Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a pena de Declaração de 
Inidoneidade. 
9.11 - A dosagem da pena e a dimensão do dano, serão identificadas pela Prefeitura Municipal de Muqui. 

9.12 - Quando declarada a Inidoneidade Contratada, a Prefeitura Municipal de Muqui submeterá sua decisão ao Procurador Geral 
do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

9.13 - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração 
pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

9.14 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos 
contratos regidos pela Lei n° 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação. 

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

O contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos previstos no 
artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles: 
a) Não cumprimento pela Contratada de cláusulas deste contrato, especificações, ou prazos ou o seu cumprimento irregular; 
b) Atraso injustificado no início do fornecimento do(s) produto(s); 

c) Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da Contratada com outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital; 
d) Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
e) Decretação de falência da Contratada; 
f) Dissolução da sociedade; 
g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato; 
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal; 

i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecida as disposições previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Muqui- ES. 

 

Muqui/ES, de de 2021. 

 

 

Hélio Carlos Ribeiro Cândido Contratada 

Prefeito Municipal 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ............. /2021. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ........... /2021 - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº ............... /2021. 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 

Aos dias do mês de  do ano de , o MUNICÍPIO DE MUQUI, Estado do E 
Santo, sediado à Rua Satyro França, 95 - Centro - neste município e comarca, inscrita no CGC s 

27.082.403/0001-83, por seu representante legal o Prefeito Municipal, Sr. Hélio Carlos Ribeiro Cândi 
nacionalidade brasileira, estado civil casado, portador do documento de identidade RG 1347091 SPTC-ES 

074.015.607-12, residente e domiciliado na localidade Fazenda Fortaleza, distrito da Sede, Zona Rural, Muqui 
pelo Secretário Municipal de ............................, o Sr. ...................................., doravante denominado simple 

ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa    , inscrita no CNPJ sob o nº    
com sede  , neste ato, representada pelo (a) Sr. (a)      (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), inscrito (a) no RG sob o nº  , e inscrito (a) no CPF/M nº 

 , residente e domiciliado (a) na    , denominada simple 
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 042/2 

subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGIST 
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de Muqui, que emitiu seu p 

conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, FRACIONADO, DE ................................................ DO MUNICÍP 

MUQUI, conforme informações e especificações constantes dos ANEXOS II E III do EDITAL DO PR 
ELETRÔNICO Nº ............... /2021 - REGISTRO DE PREÇOS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............ / 

REGISTRO DE PREÇOS e seus Anexos, Processo Administrativo nº .............../2021, do qual é parte integ 
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 
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4.1. Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e no Anexo I desta Ata 
estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de 

quaisquer despesas inerentes à compra. 

4.2. A existência de preços registrados não obrigará o Município de Muqui a firmar contratações que deles p advir, 
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hi previstas 

na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a pref de 

fornecimento em igualdade de condições. 

4.3. Os preços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata serão publi 
divulgados em meio eletrônico. 

4.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existe 

mercado, cabendo ao Município de Muqui convocar os FORNECEDORES REGISTRADOS para negociar 
valor. 

4.4.1. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o Município de Muqui poderá 

o FORNECEDOR do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornec 
visando a igual oportunidade de negociação. 

4.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressal 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

4.6. O diferencial de preço entre a proposta inicial do FORNECEDOR REGISTRADO detentor da Ata e a pesq 
mercado efetuada pelo Município de Muqui à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos 

concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias do Município de M 

saber.: 
000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE33903000000 - MAT 

DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12110000000 
 

000041030100272.072 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE33903000000 - MAT 

DE CONSUMOFicha - 00030Fonte de Recurso - 12140000000 
 

000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM 
ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12110000000 

 

000041030100272.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM 
ESF33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00045Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ33903000000 - MATER 

CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12110000000 
 

000041030100272.078 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ33903000000 - MATER 

CONSUMOFicha - 00088Fonte de Recurso - 12140000000 

 

000041030200282.081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E AN 
CLÍNICAS33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFicha - 00118Fonte de Recurso - 12140000000 
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000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 - MATER 

CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12110000000 
 

000041030400302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA33903000000 - MATER 

CONSUMOFicha - 00141Fonte de Recurso - 12140000000 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

6.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência 

superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

6.2. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devid 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, devid 

comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução. 

6.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.66 
Município de Muqui, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

6.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular, ao Município de Muqui, requerimento 

revisão, comprovando a ocorrência do fato. 

6.4. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas fis aquisição 
de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do m do pedido 

da revisão. 

6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a d 
formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços o 

repercute no valor total pactuado. 

6.6. O Município de Muqui, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos 

pactuados. 
6.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido 

preço máximo a ser pago pelo Município, os fornecedores registrados serão convocados pelo Município para alt 

por aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especif 
indicadas na Proposta. 
6.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas. 

6.9. Na hipótese de a beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Município de Muqui 

critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços. 
6.10. O Município de Muqui poderá desde que seja conveniente aos seus interesses, cancelar, total ou parcialm 

Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a interpor recursos, ou a indenizações. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

7.1. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado; 

c) houver razões de interesse público. 

7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
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formalizado por despacho do Município, pela Autoridade Superior. 

7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
devidamente comprovados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

8.1. A presente Ata será divulgada no portal da transparência. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

9.1. Emitir a Nota de Empenho. 

9.2. Fornecer à CONTRATADA, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que poss 

indispensáveis ao fornecimento dos produtos do presente contrato. 

9.3. Atestar o fornecimento dos produtos no que tange a sua qualidade e quantidade observando as con 
estabelecidas neste Contrato. 
9.4. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato. 

9.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos na Cláusula Décima Primeira desta Ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO, DO PRAZO E DO LOCAL: 

10.1. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá fornecer os produtos solicitados, em estrita conformidade 

disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos dos Anexos II e 
Minuta da Ata de Registro de Preços, do edital. 
10.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização da aquisição de .................... (de 

sucintamente o objeto) ................................. , a serem usados durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser en 

em uma única parcela, devendo haver entregas parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos p 
parciais/requisições emitidas pelo Município de Muqui. 

10.3. O FORNECEDOR REGISTRADO vencedor, deverá fornecer os produtos especificados nos Anexos II e 

edital, com a disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem 
pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha de quant 

visando atender as necessidades da contratante com maior rapidez. 

10.4. A aquisição dos produtos, objeto desta licitação, será realizada de forma fracionada, de acordo com a nece 
da Secretaria Municipal de Saúde, e será solicitada, por servidor previamente autorizado através de Ord 

Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho. 

10.5. A Contratada deverá fornecer os produtos em perfeitas condições de uso e conservação, de acordo 

especificações contidas nos Anexos II e III, do edital, após assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo m 
de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Município atra 

Departamento de Compras. 

10.6. Os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso e conservação, não podendo apresentar víc 

defeitos no ato da entrega, sob pena de devolução ou rejeição total do item licitado. 

10.7. Caso não seja efetivada a entrega conforme previsto no edital, a empresa classificada em segundo lug 
convocada para o fornecimento dos mesmos. 
10.8. A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
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contados do recebimento da requisição e nota de empenho, salvo se houver pedido forma de prorrogação 
devidamente justificado pela contratada e acatado pelo Município. 

10.9. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não disp 

condições de atender integralmente à necessidade do Município, poderá a ordem de fornecimento ser expedida 
demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condiç primeiro 

colocado, observada a ordem de classificação. 

10.10. A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de 

localizado no edifício-sede da Prefeitura Municipal, à Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui-ES, Cep: 29.480- 
outro local no âmbito do Município, a critério do setor requisitante, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h 

na presença do encarregado do setor responsável, em conformidade com o § 8º do artigo 15 da lei nº 8.666/93, e 
horário comercial, onde a mesma terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para aceitar os produtos. 

10.11. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialm 

tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se desti 

lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 

10.12. A Contratada deverá fornecer produtos de primeira linha, respeitando as discriminações contidas nos Ane 
III do edital, sem defeitos ou avarias. Deverão, ainda, estar acondicionados adequadamente em embalagens aprop 

que garanta a integridade do produto durante o seu transporte e armazenamento. 

10.13. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito registro formal e informado à Contratada para que pr 
substituição no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

10.14. Em caso de constatação de danificação nos produtos fornecidos, a Contratada obriga-se a substituir as un 

do item em questão, no prazo acima assinalado, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convo 
segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da lei nº 8.666/93 e 

20 e 56 a 80, do Código de Defesa do Consumidor. 

10.15. A responsabilidade pelo recebimento dos produtos solicitados ficará a cargo do servidor responsáv 

Almoxarifado, designado pelo Município, que deverá proceder a avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal 
10.16. O Município de Muqui reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade dos produtos for 

pela Contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Ata de Registro de Preços, podendo, 

necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 

10.17. A CONTRATADA deve informar, por escrito, ao Município de Muqui, o nome do funcionário de seu qu 
pessoal que ficará obrigatoriamente responsável em atender as solicitações do Município, pois a não informaçã 

implica em diversos problemas operacionais quanto à solicitação de produtos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

11.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias contados da apresent 

Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente vedada à antecipação de pag 
para cada faturamento. 

11.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Produt 

setor requisitante. 

11.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvid 
CONTRATADA para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 
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data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

11.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devid 

CONTRATADA em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATAD 
11.5. O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da CONTRATADA) e Mu (onde 

for sediada a empresa e a do Município de Muqui, quando a sede não for deste Município), através de ce expedidas 
pelos órgãos competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através da apresenta CRF 
- Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS através da apresentação d 

- Certidão Negativa de Débitos. 

11.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência da rede bancária in 

pela CONTRATADA. 
11.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coinci 

não sendo efetuados créditos em contas: 
a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

11.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Co 

11.9. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer ob 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

11.10. A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos d 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer na 

perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos produtos 

deste Contrato. 
11.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

12.1. A fiscalização e o gerenciamento da contratação decorrente deste edital caberão ao Município de Muq 
determinará o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, 

falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 
12.2. Para fiscalização dos serviços junto ao FORNECEDOR REGISTRADO, será o designado o servidor respo 

12.3. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos objetos, inclusive 
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observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os fornecimentos em desacordo com as especif 
do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao li 

adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

12.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omi 
duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ôn 

o Município ou modificação na contratação. 

12.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas formalmen 

Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de m 
convenientes. 

12.6. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a 

adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclareci 
soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da p 

licitação. 

12.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclu 

fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas o 
Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da ex contratual 

não implica em co-responsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo ainda, o Forneced prejuízo das 
penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às em suas 

atividades. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES: 

13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar docume 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fa 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de l 
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor, pel 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

13.2. O Município de Muqui poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apre 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, 
as seguintes sanções: 
I. advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 

II. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o v 

contratação em atraso; 

III. multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, ca 
sobre o valor remanescente do contrato; 

IV. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou ob prevista 
neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumpri contada da 

comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência; 

V. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de 

(dois) anos; 
VI. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autorida 
aplicou a penalidade; 

VII. após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, o Município terá direito de recusar a execução da contrata acordo 

com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento 
fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades prevista 

Instrumento. 

VIII. a inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADO, independentemente do transcurso do prazo estipul 

alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedi 
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicaç 

penalidades cabíveis; 

IX. ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, o Município poderá contratar o remanescente mediante dispe 

licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitaç 
mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para prestação dos servi 

contratados; 

X. quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compe 
pelo Departamento Financeiro do Município, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts 

380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); 

XI. na impossibilidade de compensação, nos termos do inciso anterior ou, inexistindo pagamento vincend 
realizado pelo Município, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valo 

FORNECEDOR REGISTRADO será notificado a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das 
aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pelo FORNECEDOR REGIST 

do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 
XII. as sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da in 

XIII. o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contra 

XIV. nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior o 

fortuito; 

XV. a multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) d 
ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente; 

XVI. as sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem im 

sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações; 

XVII. as penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endere 
FORNECEDOR REGISTRADO, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e p decisão 

da Autoridade Superior, nos termos da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

14.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de 

durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do Município. 

14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecida 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique 
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as obrigações presentes e futuras assumidas com o Município. 

14.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 

item registrado na ata de registro de preços para o Município, independente do número de órgãos não participan 
aderirem. 

14.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Município de através 

da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que, somente autorizará adesões que obede seguintes 
requisitos: 
a) que exista disponibilidade do item solicitado; 

b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação vigente. 

14.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea "b", além das exigências constantes para o processo de auto 

de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações: 
a) número da ata e seu objeto; 

b) quantidade contratada; 

c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado; 

d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão á ata de registro de preço, para po 

contatos; 
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata; 

f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço; 

g) justificativa da vantajosidade. 

14.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de Registro de Preços, somente após 
jurídico favorável à adesão, o Município autorizará o pedido de adesão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os docume 

proposta e da habilitação apresentados pelo FORNECEDOR REGISTRADO no pregão farão parte desta 
Registro de Preços. 

15.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decr 

042/2017 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis à espécie. 
15.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo ad 
presente Ata de Registro de Preços; 
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 

16.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente 
da Comarca de Muqui -ES. 
Muqui -ES, de de . 

 

 
MUNICÍPIO DE MUQUI 
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