
                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  1 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 

Processo Administrativo nº 567609, de 08/07/2022 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0500001.02.0012 

 

 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 

 

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 

VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 14.785.598/0001-86, por meio do Departamento de Licitação e 

Compras, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, por 

meio do Departamento de Licitação e Compras, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, 

Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 de 

janeiro de 2019, Lei Municipal nº 3.347, de 09 de novembro de 2015, Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 

de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 30/11/2022 

Horário Final de Recebimento de Propostas: 08h30min 

Início da Disputa: 09h00min 

Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL – https://bllcompras.com/Home/Login 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

materiais e produtos médicos/hospitalares, visando atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos, de 

enfermagem e de fisioterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 
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1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 

são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado 

junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 

os demais atos e operações no sistema de compras. 

 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal  

e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. 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, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

e que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas neste Edital, 

ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 

concerne a regularidade fiscal. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no sistema BLL, promovido 

pela Bolsa de Licitações do Brasil. 
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4.1.2. Com exceção dos itens 13, 16, 17, 64, 65 e 82 a participação dos demais itens é 

exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

4.1.3. Em relação aos itens 13, 16, 17, 64, 65 e 82 poderá participar qualquer interessado 

que atenda aos requisitos deste Edital, ou seja, podem participar tanto ME/EPP quanto 

empresas de médio e grande porte. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.3.2.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.3.2.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.3.2.3. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 

4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

Nota Explicativa: A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob 

a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de fornecimento/serviços 

comuns, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é 

bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, 

apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, 

condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o 

universo de possíveis licitantes individuais.  

 

O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, 

vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são 

aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que 

empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 
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Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a 

formação de consórcio. 

 

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 

participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 

justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu 

artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações 

por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de 

empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por 

prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 

4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 

 

4.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema 

do site www.bll.org.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificação das 

propostas cadastradas", caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/2014, decaindo do direito deste 

benefício o proponente que não se declarar. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. 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, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 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. 
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5.5. 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. 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

5.7. 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. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

 

6.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais após a 

vírgula, expressos em moeda nacional. 

 

6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 – TCU – Plenário). 

 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução da Ata de Registro de Preços. 

 

6.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico o cumprimento dos 

requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O(a) Pregoeiro(a) 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. 

 

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

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 

e os licitantes. 

 

7.5. 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. 

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.12. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

 

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

 

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte 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 arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 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. 

 

7.21. 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 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
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empresa de pequeno porte 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. 

 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte 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.  

 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.25. 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 produzidos: 

 

7.25.1. no país; 

 

7.25.2. por empresas brasileiras; 

 

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.25.4. 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. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 

 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

7.27.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

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. 

 

7.28. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) 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. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.4. 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 

contenham as características do bem 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(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 
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8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 

o(a) Pregoeiro(a) exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 07 (sete) dias úteis 

contados da solicitação. 

 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

8.5.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

 

8.5.3.3.1. Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se 

corresponde à proposta apresentada; 

 

8.5.3.3.2. Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade, se o objeto de uso será 

alcançado sem prejudicar o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos. 

 

8.5.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

 

8.5.3.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) 

Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 

uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

 

8.5.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. 

 

8.5.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 20 (vinte) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

8.5.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
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8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O(a) Pregoeiro(a) 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. 

 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

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

licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, 

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, se for o caso. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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d) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou 

municipal (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/proibidos-de-contratar/). 

 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos encaminhados através 

do Sistema BLL, bem como através do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica. 

 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) hora, sob pena de 

inabilitação. 

 

9.4. 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. 

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

– EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 

Autorização; 

 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 

 

9.9.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 

ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES 

fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira 

 

9.10. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

observada a data de validade definida no instrumento. 

 

9.10.1. no caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 

falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 

dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

9.10.2. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social , já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de 

Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 

9.10.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, 

que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, 

bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, o balanço patrimonial será 

complementado conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 

 
Art. 176. (…) 

 

I - balanço patrimonial; 

 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

 

III - demonstração do resultado do exercício; e 

 

IV - demonstração dos fluxos de caixa; 

 

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

 

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
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§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da 

situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
 

9.10.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita 

bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, o balanço patrimonial 

será complementado conforme nova redação pela LC nº 155/2016: 

 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, 

registrados na Junta Comercial; 

 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial; 

 

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para 

ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração 

anterior ao Edital; 

 

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

 

9.10.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 

recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 

Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Digital. 

 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 

 

9.10.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
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Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 

índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua 

habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 

31, da Lei nº 8.666/93; 

 

9.10.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 

meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 

apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 

9.10.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 

junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 

Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 

 

9.10.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 

exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, deverá ser apresentado, 

excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 

Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 

início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação 

econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá 

estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 

 

9.10.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 

dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, 

porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

9.10.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 

Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em 

situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho 

técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme 

Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a 

inabilitação da empresa licitante no presente certame. 
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9.11. Qualificação Técnica 

 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

9.12. Das Declarações de Superveniência de Fatos Impeditivos, de Emprego de Menores e 

de E-mail: 

 

a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

conforme Artigo 32, § 2º, Lei 8.666/1993, conforme modelo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa ...................................................., inscrita no

 CNPJ sob o nº ........................................... sediada 

na .........................................., declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 

Local e data ....................................................................... 
 

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

 

b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, 

conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações, conforme modelo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da Carteira de 

Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 

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

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. (   ). 

 

Local e data ....................................................................... 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 

 

c) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para 

notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, 

produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo 

abaixo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço 

eletrônico (e-mail) ................., para notificar e receber decisões proferidas 

no procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo 

efeitos para contagem de prazos. 
 

Local e data ....................................................................... 
 

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

 

Obs.: A falta das referidas declarações não ensejará a inabilitação da empresa licitante 

no presente certame. 

 

Obs.: Estas Declarações deverão ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da 

licitante. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.13. 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 deste Edital. 
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9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

 

9.14. 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. 

 

9.15. 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. 

 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 

9.17. 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. 

 

9.18. 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. 

 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) 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 da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. 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. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

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 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(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 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. 

 

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

 

11.4. 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: 

 

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 anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, 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. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 

Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

16.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  25 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

20. DO PAGAMENTO 

 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

21.1.2. apresentar documentação falsa; 

 

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

21.1.5. não mantiver a proposta; 

 

21.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019. 
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21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

21.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

 

21.4.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

 

21.4.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos; 

 

21.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 
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21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 

2013. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

  

22.2. A impugnação deverá ser realizada, preferencialmente, por forma eletrônica, através da 

Plataforma BLL. Poderá ainda ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 

Venécia/ES, CEP: 29.830-000. 
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22.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital. 

 

22.6. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

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

certame. 

 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e 

www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail 

licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 

situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis, 

no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, mesmo endereço e período 

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

 

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

23.12.1. Anexo I: Termo de Referência; 

 

23.12.2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 

 

23.12.3. Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 

 

Nova Venécia/ES, 25 de outubro de 2022. 

 

 

 

JOSIEL SANTANA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO I DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório para 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para a 

futura e eventual aquisição de materiais e produtos médicos/hospitalares, visando atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na realização de procedimentos 

médicos, odontológicos, de enfermagem e de fisioterapia, conforme as condições, 

especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência. 

 

1.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos constantes da tabela 

abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

 

IT
E

M

 
QUANT. 

MINIMA 

QUANT. 

MAXIMA 
UNID 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁV

EL (R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

(R$) 

01 8.000 10.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 

40X12; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, 

conector luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita 

adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta 

afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; 

com protetor em polipropileno atóxico; calibre 40x12; 

estéril, uso descartável; embalado em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica; a 

apresentação do produto deverá obedecer a legislação 

vigente e atender a nbr iso 7864. 

0,39 3.900,00 

02 30.000 50.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 

13X4,5; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, 

conector luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita 

adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta 

afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; 

com protetor em polipropileno atóxico; calibre 13x4,5; 

estéril, uso descartável; embalado em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica; a 

apresentação do produto deverá obedecer a legislação 

vigente e atender a nbr iso 7864 

0,38 19.000,00 

03 30.000 50.000 Un 
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 
13X0,38; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, 
conector luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita 

0,40 20.000,00 
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adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta 
afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; 
com protetor em polipropileno atóxico; calibre 13x0,38; 
estéril, uso descartável; embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica; a 
apresentação do produto deverá obedecer a legislação 
vigente e atender a nbr iso 7864 

04 15.000 20.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 

20X5,5; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, 

conector luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita 

adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta 

afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; 

com protetor em polipropileno atóxico; calibre 20x5,5; 

estéril, uso descartável; embalado em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica; a 

apresentação do produto deverá obedecer a legislação 

vigente e atender a nbr iso 7864 

0,38 7.600,00 

05 30.000 50.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 

25X6; cânula em aço inox, conector luer lock, cilíndrica-

oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel 

trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno 

atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno 

atóxico; calibre 25x6; estéril, uso descartável; embalado 

em material que promova barreira microbiana e abertura 

asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a 

legislação vigente e atender a NBR ISO 7864 

0,38 19.000,00 

06 30.000 50.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 
25X7; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, conector 
luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao 
canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em 
polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em 
polipropileno atóxico; calibre 25x7; estéril, uso 
descartável; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica; a apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação vigente e atender 
a nbr iso 7864 

0,39 19.500,00 

07 30.000 50.000 Un 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CALIBRE 
25X8; agulha hipodérmica; cânula em aço inox, conector 
luer lock, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao 
canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em 
polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em 
polipropileno atóxico; calibre 25x8; estéril, uso 
descartável; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica; a apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação vigente e atender 
a nbr iso 7864 

0,42 21.000,00 

08 300 500 Pct 

ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA DESCARTÁVEL; 

abaixador de língua; de madeira, de uso único; com 

extremidades arredondadas, sem rebarbas; medindo 

(14cm x 1,4cm de largura x 1,5mm de espessura); 

embalado em material que garanta a integridade do 

produto, rotulagem respeitando a legislação  vigente  – 

pct. c/ 100 unidades. 

8,41 4.205,00 

09 1.000 1.500 Rl 

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 G; algodão hidrófilo 
rolo 500 g, algodão absorvente em rolo formado por 
camadas sobrepostas, medindo 1.0 e 1.5 cm de 
espessura por 22 cm largura e contendo 500grs, sem 
grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes 
ópticos, na cor branca, enrolado em papel apropriado em 

27,81 41.715,00 
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toda a extensão, embalagem resistente que mantenha a 
integridade do produto. 

10 8.000 10.000 Rl 
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M; Atadura de 
crepom 20 cm x 1,8m rep / 4,5m esticada - 13 fios/cm2, 
80% algodão, 16% poliéster e 4% elastano embalagem 
individual. 

3,25 32.500,00 

11 150 200 Un 
BRAÇADEIRA PARA USO ADULTO MEDINDO 22 A 30  
CM; confeccionada em nylon com fecho de velcro, 
manguito e tubo flexível, 02 saídas. 

118,27 23.654,00 

12 30 50 Un 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL 12 A 16 
CM; Confeccionada em nylon, utiliza fechamento de 
contato de alta duração e lavável, com Conexão FlexPort, 
Manguito e Pera Insufladora: Livres de Látex, 
Manômetro: Aneróide conexão Flexport gira 360° para 
fácil visualização e faixa de medição de : 0 a 300 mmHg, 
anti shock ( quedas). Acondicionadas em bolsa de nylon. 
Registro INMETRO 

102,23 5.111,50 

13 250 300 Un 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 25 A 34 
CM; Confeccionada em nylon, utiliza fechamento de 
contato de alta duração e lavável, com Conexão FlexPort, 
Manguito e Pera Insufladora: Livres de Látex, 
Manômetro: Aneróide conexão Flexport gira 360° para 
fácil visualização e faixa de medição de : 0 a 300 mmHg, 
anti shock (quedas). Acondicionadas em bolsas de nylon. 
Registro INMETRO 

408,89 122.667,00 

14 30 50 Un 

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE OBESO 32 A 43 
CM; Confeccionada em nylon, utiliza fechamento de 
contato de alta duração e lavável, com Conexão FlexPort, 
Manguito e Pera Insufladora: Livres de Látex, 
Manômetro: Aneróide conexão Flexport gira 360° para 
fácil visualização e faixa de medição de : 0 a 300 mmHg, 
anti shock (quedas). Acondicionadas em bolsa de nylon 
Registro INMETRO 

354,48 17.724,00 

15 80 100 Un 
MANOMETRO ANEROIDE; Manometro aneroide para 
esfigmomanometro arterial de escala 0 a 300 mmHg, 
resistente a quedas. Registro INMETRO 

105,27 10.527,00 

16 2.500 3.000 Pct 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 15X30 CM; 
Compressa de gaze hidrófila 13 fios 7,5 x 7,5 não estéril 
500 unidades constituídas de fios 100% algodão, com 08 
camadas e 05 dobras com dimensão de 15 x 30 aberta, 
peso mínimo 430 gramas. 

56,71 170.130,00 

17 40.000 50.000 Pct 

COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE GAZE 
HIDRÓFILA; esterilizada por óxido de etileno. Dimensões 
fechadas 7,5x7,5cm, e 15x30cm quando aberta, 13 fios, 
05 dobras e 08 camadas, 100% algodão, dobras para 
dentro em toda sua extensão. Pacote com 10 unidades. 

1,98 99.000,00 

18 400 500 Rl 
GAZE HIDRÓFILA 91CMX91M; em rolo (tipo queijo) 
100% algodão, não estéril, 13 fios por cm2, 03 dobras 08 
camadas – 91cm x 91m. 

108,30 54.150,00 

19 1.500 2.000 Un 

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 
13L; em material resistente a perfurações, papelão 
impermeável, com saco plástico e revestimento interno; 
com sistema de abertura e fechamento prático e seguro 
ao manuseio, alças externas, tampa de segurança com 
sistema de abertura do bocal; em formato quadrado; com 
capacidade de 13 litros, com instruções de uso e 
montagem, fabricado de acordo com normas do iptnea 55 
e abnt-nbr 7500. 

12,56 25.120,00 

20 500 600 Fr 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 1.000ML; detergente 
enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares, 
proteáse, amilase, lipae e carbohidrase. detergente não 
iônico/aniônico, ph neutro, biodegradável, para ser 
utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para 
processos de limpeza manual ou automatizado, de ação 

76,01 45.606,00 
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rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo 
na forma concentrada ou diluida. 
o rendimento mínimo deverá ser de 1ml de solução para 
1.000ml de solução pronto uso. produto registrado na 
anvisa de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 
2012. apresentação em frasco de 1.000ml.  

21 80 100 Pt 

HIPOCLORITO DE SODIO EM PASTILHAS DE 1G; 
principio ativo: acido dicloisocicianurico 45% p/p. 
desinfetante hospitalar para superficies fixas e artigos 
não cítricos, rendimento 1g/1l. pote com 150 unidades. 

582,91 58.291,00 

22 1.500 2.000 
 

Un 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6; 
 com extensão 80 cm, estéril, atóxico e apirogênico – 
masculino. 

5,49 10.980,00 

23 1.500 2.000 
 

Un 
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 
LÁTEX; látex de borracha natural - masculino 4,34 8.680,00 

24 1.500 2.000 Un DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 
LÁTEX; látex de borracha natural – masculino. 4,12 8.240,00 

25 1.500 2.000 Un DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 
LÁTEX; látex de borracha natural – masculino. 4,10 8.200,00 

26 350 1.000 Rl 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 1,2CM X 4,5M; 
esparadrapo impermeável - tecido 100% algodão com 
tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha 
natural e resina, facilidade de rasgo sem desfiamento, 
borda serrilhada -  1,2 cm x 4.5 mt – embalados com capa 
individual. 

8,49 8.490,00 

27 800 1.000 Rl 

FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 1,2 
X 4,5M; fita cirúrgica microporosa hipoalérgica - fita de 
tecido não tecido, à base de fibras de viscose com 
adesivo acrílico – 1,2 cm x 4,5 mt – embalado com capa 
individual. 

7,47 7.470,00 

28 80 100 Pct 

ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA; 
composta de haste plástica cilíndrica com 16cm e cerdas 
de nylon com formato levemente cônico com 02cm de 
comprimento, no total 18cm. as cerdas são dispostas em 
aproximandamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, 
tendo diámetro maior, determinado pelas cerdas da base 
do cone, 0,7 cm e 0,5 cm no ápice do cone. pacote com 
100 unidades. 

40,16 4.016,00 

29 6.000 8.000 Un 
POTE PARA LAMINA DE MICROSCOPIA; em 
polipropileno, branco leitoso, tampa com rosca e estrias 
para 03 lâminas. 

0,79 6.320,00 

30 2.500 3.000 
 
 

Un 

EQUIPO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 
MACROGOTAS; equipo para infusão, estéril, ponta 
perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora 
em macrogotas, conexão luer lock, tubo em pvc atóxico e 
apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, 
injetor lateral flexível, filtro de partícula e válvula de ar. 

2,51 7.530,00 

31 2.500 3.000 

 
 
 

Un 

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL; controle de 
fluxo e dosagem de soluções enterais.   lanceta perfurante para 

conexão ao recipiente de solução, câmara flexível para 

visualização gotejamento, extensão em pvc azul (evita conexão 

acidental com acesso venoso),  controlador de fluxo 

(gotejamento) tipo pinça rolete, conexão luer para dispositivo 

de acesso venoso. estéril, embalados em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação gama.  

3,34 10.020,00 

32 2.500 3.000 Un FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML; com 
graduação. 

2,33 6.990,00 

33 150 200 Rl 

FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 X 30 MM; para 
controle de temperatura, aspecto aderência e com 
alteração de coloração após exposição à alta 
temperatura, embalagem que mantenha a integridade do 
produto. 

14,78 2..956,00 
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34 800 1.000 Rl 
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 X 50M; em papel 
crepado com adesivo a base de borracha natural – 19mm 
x 50m 

9,23 9.230,00 

35 80 100 Rl FITA PARA SELADORA 4CM X 30M; tipo adesiva  teflon 
– 04 cm x 30mts – L x C – com 0,15mm de espessura. 

54,06 5.406,00 

36 150 200 Fr 
GEL MEIO CONTATO PARA ELETRODOS 1 KG; atóxico 
e inodoro, isento de sal e álcool, cristalino e viscoso, ph 
neutro – frasco 01kg. 

38,49 7.698,00 

37 450 500 Fr 
GEL MEIO CONTATO PARA ELETRODOS 100 G; 
atóxico e inodoro, isento de sal e álcool, cristalino e 
viscoso, ph neutro – frasco 100 g. 

6,89 3.445,00 

38 2.500 3.000 Un 

INDICADOR BIOLÓGICO DE ETERILIZAÇÃO; Indicador 
biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. 
Composto por frasco plastico com um disco de papel 
impregnado com esporos Geobacillus 
stearothermophilus ATCC 7953 e ampola de vidro selada 
com meio de cultura. 

8,55 25.650,00 

39 2.500 3.000 Un 
LÂMINA DE BISTURI Nº 15; em aço inoxidável cortante, 
estéril, descartável, perfeito acabamento sem sinais de 
oxidação, sem rebarbas. 

0,91 2.730,00 

40 2.500 3.000 
 

Un 

LÂMINA DE BISTURI Nº 23; em aço inoxidável cortante, 
estéril, descartável, perfeito acabamento sem sinais de 
oxidação, sem rebarbas. 

1,32 3.960,00 

41 80.000 100.000 Un 

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO 
PP; lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. possui 
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. ambidestra. 

0,32 32.000,00 

42 150.000 200.000 Un 

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL P; 
lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. possui 
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. ambidestra. 

0,24 48.000,00 

43 200.000 250.000 Un 

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL M; 
lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. possui 
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. ambidestra. 

0,23 57.500,00 

44 45.000 50.000 Un 

LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL G; 
lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. possui 
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. ambidestra. 

0,27 13.500,00 

45 15.000 20.000 Un 
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL PP; sem pó, 
transparente, possui espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento de 280mm. ambidestra. 

0,26 5.200,00 

46 25.000 30.000 Un 
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL P; sem pó, transparente, 
possui espessura mínima de 0,17mm e comprimento 
mínimo de 280mm. ambidestra. 

0,27 8.100,00 

47 45.000 50.000 Un 
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL M; sem pó, 
transparente, possui espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento de 280mm. ambidestra. 

0,26 13.000,00 

48 8.000 10.000 Un 
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL G; sem pó, 
transparente, possui espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento de 280mm. ambidestra. 

0,26 2.600,00 

49 800 1.000 

 
Pr 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0; espessura mínima 
de 0,17mm e comprimento extra longa 300mm, punho 
reforçado. reduzidíssimo índice de proteínas e resíduos 
químicos, isenta de lubrificantes. revestida internamente 
com uma fina camada de poliuretano. 

2,20 2.200,00 

50 800 1.000 

 
Pr 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5; espessura mínima 
de 0,17mm e comprimento extra longa 300mm, punho 
reforçado. reduzidíssimo índice de proteínas e resíduos 
químicos, isenta de lubrificantes. revestida internamente 
com uma fina camada de poliuretano. 

2,25 2.250,00 

51 800 1.000  LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8.0; espessura mínima 
de 0,17mm e comprimento extra longa 300mm, punho 

2,08 2.080,00 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  35 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

Pr reforçado. reduzidíssimo índice de proteínas e resíduos 
químicos, isenta de lubrificantes. revestida internamente 
com uma fina camada de poliuretano. 

52 800 1.000 
 

Pr 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8.5; espessura mínima 
de 0,17mm e comprimento extra longa 300mm, punho 
reforçado. reduzidíssimo índice de proteínas e resíduos 
químicos, isenta de lubrificantes. revestida internamente 
com uma fina camada de poliuretano. 

1,98 1.980,00 

53 50.000 200.000 Un 

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO; 
fabricada em não tecido de estrutura plana, flexível e 
porosa, composto por grânulos de resina de 
polipropileno, unidos por processo térmico. possui clipe 
para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com 
plástico. cor branca. 

0,26 52.000,00 

54 500 3.000 Un 

MÁSCARA N95/PFF2; fibra sintética de falso tecido, 
elementos filtrantes com tratamento eletrostático, 02 fitas 
de borracha natural para fixação, clip nasal em alumínio, 
inerte e antisséptica, hipoalergênica, atóxica, formato 
anatómico, cor azul. aprovada pelo ministério do      
trabalho (ca) e inmetro. 

1,65 4.950,00 

55 80 100 Un 
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO 
ADULTO; em vinil transparente; tubulação de oxigênio 
2m; bolsa reservatório. tamanho adulto. 

24,03 2.403,00 

56 40 50 Un 
MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO 
INFANTIL; em vinil transparente; tubulação de oxigênio 
2m; bolsa reservatório. tamanho infantil. 

30,97 1.548,50 

57 150 200 Un 

MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETA ADULTO; 
micro nebulizador com mascara, confeccionado em 
polivinil, com máscara em vinil, faixa ajustável, conector 
acrílico, copo antiderrame para nebulização em paciente 
na horizontal; com capacidade 6 ml, grad. 2/2ml; com 
extensão de 2,10m, tamanho adulto; adaptável a rede de 
oxigênio. 

27,19 5.438,00 

58 80 100  
Un 

MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETA 
INFANTIL; micro nebulizador com mascara, 
confeccionado em polivinil, com máscara em vinil, faixa 
ajustável, conector acrílico, copo antiderrame para 
nebulização em paciente na horizontal; com capacidade 
6 ml, grad. 2/2ml; com extensão de 2,10m, tamanho 
infantil; adaptável a rede de oxigênio. 

25,59 2.559,00 

59 
 

80 
 

100 Un 

MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETA ADULTO 
– AR COMPRIMIDO; máscara nebulização completa - 
micro nebulizador com mascara; confeccionado em 
polivinil; com máscara em vinil, faixa ajust. conector 
acrílico, copo antiderrame p/ nebulização em paciente. na 
horizontal; com capacidade 6 ml, grad. 2/2ml; com 
extensão de 2,10m, tamanho adulto; adaptável a rede de 
ar comprimido. 

24,48 2.448,00 

 
 

60 

 
 

40 

 
 

50 

 
 

Un 

MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETA INFANTIL 
– AR COMPRIMIDO; máscara nebulização completa  – 
micro nebulizador com mascara; confeccionado em 
polivinil; com máscara em vinil, faixa ajust. conector 
acrílico, copo antiderrame p/ nebulização em pac. na 
horizontal; com capacidade 6 ml, grad. 2/2ml; com 
extensão de 2,10m, tamanho infantil; adaptável a rede de 
ar comprimido 

24,49 1.224,50 

61 150 200 Rl 
PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL EM 
AUTOCLAVE 10CM X 100M; 
indicador químico de ciclo. 

58,87 11.774,00 

62 150 200 Rl 
PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL EM 
AUTOCLAVE 15CM X 100M; 
indicador químico de ciclo. 

87,53 17.506,00 

63 150 200 Rl 
PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL EM 
AUTOCLAVE 20CM X 100M; 
com indicador químico de ciclo. 

110,87 22.174,00 
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64 150.000 200.000 Un 
LANCETA DE SEGURANÇA; 21g com dispositivo, 
agulha em aço inoxidável tipo 304, esterilizadas, corpo da 
lanceta em plástico e abs, não permite reaproveitamento. 

0,45 90.000,00 

65 80.000 100.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML; 
seringa para insulina descartavel, estéril, atóxica, 
apirogênica, 01 ml/cc com agulha 13x0,38 (27,5g1/2”), - 
bisel trifacetado-siliconizada em toda sua extensão com 
silicone,  bico slip. 

2,49 249.000,00 

66 13.000 15.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ESTÉRIL 
03ML; Seringa descartável estéril 03ml sem agulha - 
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção, bico luer-lok (tipo rosca) 
códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das 
seringas nbr iso 7886. 

0,44 6.600,00 

67 13.000 15.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ESTÉRIL 05 
ML; seringa descartavle estéril 05ml sem agulha -   
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção, bico luer–lok (tipo rosca) 
códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das 
seringas nbr iso 7886 

0,40 6.000,00 

68 45.000 50.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ESTÉRIL 10 
ML; seringa descartavel estéril 10 ml sem agulha - 
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção, bico luer-lok (tipo rosca) 
códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das 
seringas nbr iso 7886. 

0,92 46.000,00 

69 4.000 5.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ESTÉRIL 10 
ML BICO SLIP; seringa descartavel esteril 10 ml sem 
agulha - confeccionada em polipropileno, siliconização 
interna, cilindro com anel de retenção, bico slip códigos 
ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas 
nbr iso 7886. 

0,74 3.700,00 

70 8.000 10.000 Un 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ESTÉRIL 20 
ML; seringa descartavel esteril 20 ml sem agulha - 
confeccionada em polipropileno, siliconização interna, 
cilindro com anel de retenção, bico luer –lok (tipo rosca) 
códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das 
seringas nbr iso 7886. 

1,17 11.700,00 

71 5.000 6.000 Un 

SONDA URETRAL Nº 06; sonda uretral n° 06 
confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; 
atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de 
comprimento, com conector universal; não siliconizada; 
estéril; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica 

1,44 8.640,00 

72 
 

8.000 
 

10.000 
 

Un 

SONDA URETRAL Nº 08; sonda uretral nº 08 
confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; 
atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de 
comprimento, com conector universal; não siliconizada; 
estéril; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. 

1,52 15.200,00 

73 
 

15.000 
 

20.000 
 

Un 

SONDA URETRAL Nº 10; sonda uretral nº 10 
confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; 
atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de 
comprimento, com conector universal; não siliconizada; 
estéril; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. 

1,41 28.200,00 

74 
 

25.000 
 

30.000 
 

Un 

SONDA URETRAL Nº 12; sonda uretral nº 12 
confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; 
atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de 
comprimento, com conector universal; não siliconizada; 
estéril; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. 

1,56 46.800,00 
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75 
 

10.000 
 

15.000 
 

Un 

SONDA URETRAL Nº 14; sonda uretral nº14  
confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; 
atóxica, apirogênica, flexível, transparente; com 35 cm de 
comprimento, com conector universal; não siliconizada; 
estéril; embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. 

1,47 22.050,00 

76 250 300 Un 

SONDA FOLEY N° 12; sonda foley; em borracha natural; 
siliconizada; estéril; com balão de até 10 ml; com 2 vias; 
número do calibre estampado em local visível calibre 12, 
embalada em material que garanta a integridade do 
produto. 

3,01 903,00 

77 450 500 Un 

SONDA FOLEY N° 14; sonda foley; em borracha natural; 
siliconizada; estéril; com balão de até 10 ml; com 2 vias; 
número do calibre estampado em local visível calibre 14, 
embalada em material que garanta a integridade do 
produto. 

2,82 1.410,00 

78 700 800 Un 

SONDA FOLEY N° 16; sonda foley; em borracha natural; 
siliconizada; estéril; com balão de até 10 ml; com 2 vias; 
número do calibre estampado em local visível calibre 16, 
embalada em material que garanta a integridade do 
produto. 

2,86 2.288,00 

79 300 400 Un 

SONDA FOLEY N° 18; sonda foley; em borracha natural; 
siliconizada; estéril; com balão de até 10 ml; com 2 vias; 
número do calibre estampado em local visível calibre 18, 
embalada em material que garanta a integridade do 
produto. 

2,83 1.132,00 

80 250 300 Un 

SONDA FOLEY N° 20; em borracha natural; siliconizada; 
estéril; com balão de até 10 ml; com 2 vias; número do 
calibre estampado em local visível calibre 20, embalada 
em material que garanta a integridade do produto. 

2,86 858,00 

81 120 150 Un TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL; capa de proteção em 
pvc com tampa, faixa de medição 35 - 42ºc. 33,21 4.981,50 

82 150 200 Un 

TERMÔMETRO DIGITAL; de máxima e mínima com 
cabo extensor para geladeira vacina – faixa de medições 
-20º c a 50º c t.i. e -50º c a 70º c t.e. – alimentação 01 
pilha 1.5 volts tipo aaa, comp. cabo extensor 197cm, 02 
modos de fixação (sobre a mesa e parede) 

587,69 117.538,00 

83 15 20 Cx 
LANCETA PICADORA ESTÉRIL; para retirada de 
sangue, em aço inoxidável, esterilizado por raio gama, 
embalados individualmente, caixa com 200 unidades. 

15,26 305,20 

84 800 3.000 Fr 
ÁLCOOL LIQUIDO 70% 100ML; embalagem  tipo 
almotolia. 

3,75 11.250,00 

85 800 1.000 Fr 
ÁLCOOL ANIDRO LIQUIDO 99,5% 1L;  acondicionado 
em embalagens plásticas com 01 litro, tampa de rosca ou 
de pressão. 

23,85 23.850,00 

86 150 200 Un ALMOTOLIA ÂMBAR, 500 ML; bico reto com tampa, 

confeccionado em polietileno, graduado em alto relevo. 7,85 1.570,00 

87 150 200 Un ALMOTOLIA ÂMBAR 250 ML; bico reto com tampa, 
confeccionado em polietileno, graduado em alto relevo. 6,29 1.258,00 

88 150 200 Un ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML; bico reto com 

tampa, confeccionado em polietileno, graduado em alto relevo. 8,68 1.736,00 

89 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 14G; protetor do 
cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 

incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector 
luerlock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 

material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 14g. 

2,65 2.650,00 

90 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 16G; protetor do 

cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 
incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector luer 

lock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 
material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 16g. 

 

2,52 

 

2.520,00 
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91 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 18G; protetor do 
cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 

incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector luer 
lock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 

material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 18g. 

2,64 2.640,00 

92 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 20G; protetor do 

cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 
incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector 

luerlock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 

material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 20g. 

2,56 2.560,00 

93 800 1.000 Unid 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 22G; protetor do 

cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 
incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector 

luerlock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 
material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 22g. 

2,49 2.490,00 

94 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER 24G; protetor do 

cateter de fácil remoção, canhão da agulha metálica em material 
incolor e com filtro, agulha siliconizada com biseltrifacetado 

em aço inoxidável/trefilado/retificado/afiado, conector 

luerlock, canula teflon (fep) ou poliuretano (pu) radiopaca em 
material biocaompativel/inerte/flexível, tampa protetora, 24g. 

2,48 2.480,00 

95 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO ESCALPE 19G; dispositivo escalpe - protetor 

de agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico, conector femea luer-lok. 
19g 

0,68 680,00 

96 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO ESCALPE 21G; dispositivo escalpe - protetor 

de agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinilico 
transparente, atóxico e apirogenico, conector femea luer-lok. 

21g 

0,85 850,00 

97 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO ESCALPE 23G; dispositivo escalpe - protetor 

de agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico, conector femea luer-lok. 

23g 

0,84 840,00 

98 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO ESCALPE 25G; dispositivo escalpe - protetor 
de agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico, conector femea luer-lok. 

25g 

0,61 610,00 

99 800 1.000 Un 

DISPOSITIVO ESCALPE 27G; dispositivo escalpe - protetor 
de agulha, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico 

transparente, atóxico e apirogênico, conector femea luer-lok. 

27g 

0,64 640,00 

100 150 250 Pct 

SACO DESCARTAVEL PARA LIXO 100L COM 100 UN; 
saco lixo leitoso 100 lts – pct 100 unid – com estampa 
indicando ser de uso  para material contaminado, para 
acondicionamento de resíduos sólidos 
hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta 
densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita 
resistência mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é de tipo estrela, 
contínua, homogênea e uniforme vedando 
completamente e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de contaminação 
ou infecção das áreas por onde circula. 

145,77 36.442,50 

101 150 250 Pct 

SACO DESCARTAVEL PARA LIXO 50L COM 100UN; 
saco lixo leitoso 50 lts – pct 100 unid – com estampa 
indicando ser de uso  para material contaminado, para 
acondicionamento de resíduos sólidos 
hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta 
densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita 

100,53 25.132,50 
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resistência mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é de tipo estrela, 
contínua, homogênea e uniforme vedando 
completamente e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de contaminação 
ou infecção das áreas por onde circula. 

102 150 250 Pct 

SACO DESCARTAVEL PARA LIXO 30L COM 100UN; 
saco lixo leitoso 30 lts – pct 100 unid – com estampa 
indicando ser de uso  para material contaminado, para 
acondicionamento de resíduos sólidos 
hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta 
densidade (pead) virgem, oferecendo uma perfeita 
resistência mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é de tipo estrela, 
contínua, homogênea e uniforme vedando 
completamente e não permitindo a perda do conteúdo 
durante o manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de contaminação 
ou infecção das áreas por onde circula. 

59,13 14.782,50 

103 80 100 Un 

LIXEIRA TIPO COLETOR COM RODAS E PEDAL 120L; 
lixeira tipo coletor com rodas e pedal 120 litros, cor 
branca, sistema de pedal em aço para abertura da tampa, 
rodas de borracha maciças 200mm com núcleo em 
polipropileno, uso  hospitalar, confeccionada em 
polietileno de alto impacto projetado em peça unica, 
segue a normativa da vigilância sanitária e a 
normática européia une en 840 

575,30 57.530,00 

104 450 500 Fr CLOREXIDINA AQUOSA 2%; frasco 01 litro. 49,89 24.945,00 

105 800 1.000 Fr 

ACIDO GRAXO ESSENCIAL;  ;  AGE - forma liquida, 
curativo a base de acidos graxos essenciais, associado a 
oleos de melaleucane copaiba ou andiroba, rico em 
acidos linoleico e oleico, contendo ainda acido caprilico, 
laurico, palmitico, miristic, estearico, palmitato de retinol 
(vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina 
de soja - frasco 100ml 

19,24 19.240,00 

106 450 500 Un 
CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS; tipo 
óculos, em silicone, medidas 2,10.  

16,23 8.115,00 

107 40 50 Un CUBA REDONDA INOXIDAVEL 300 ML; cuba redonda, 
em inox autoclavavel, diámetro 09cm. 41,58 2.079,00 

108 40 50 Un CUBA RIM INOXIDAVEL 700 ML; cuba rim, em inox 
autoclavavel, 26 x 12cm. 109,57 5.478,50 

109 40 50 Un BANDEJA CLINICA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5CM; em 
inox autoclavavel 64,65 3.232,50 

110 40 50 Un CABO DE BISTURI Nº 03; em inox autoclavavel 21,95 1.097,50 

111 40 50 Un CABO DE BISTURI Nº 04; em inox autoclavavel 32,64 1.632,00 

112 40 50 Un ESTILETE BIOLIVAR EM INOX 15CM; em inox 
autoclavavel. 26,74 1.337,00 

113 40 150 Un PINÇA DE DISSECÇÃO RETA EM INOX 16CM; em inox 
autoclavável. 40,44 6.066,00 

114 120 150 Un PINÇA KELLY RETA EM INOX 16 CM; em inox 
autoclavável. 71,25 10.687,50 

115 120 150 Un PINÇA KELLY CURVA EM INOX 16 CM; em inox 
autoclavável. 69,71 10.456,50 

116 08 10 Un PINÇA CHERON EM  INOX 24 CM; em inox autoclavável. 117,75 1.177,50 

117 120 150 Un PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM; em inox  autoclavável.  57,52 8.628,00 

118 120 150 Un PINÇA DENTE DE RATO; em inox autoclavável, 14cm. 31,53 4.729,50 
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119 120 150 Un PINÇA ALLIS EM INOX 15CM; em inox autoclavável.  64,68 9.702,00 

120 80 100 Un TESOURA MAYO RETA EM INOX 16 CM; em inox 
autoclavável. 83,10 

8.310,00] 

 

 

121 80 100 Un TESOURA MAYO CURVA EM INOX 16 CM; em inox 
autoclavável. 76,32 7.632,00 

122 80 100 Un TESOURA ÍRIS RETA EM INOX 12 CM; em inox 
autoclavável. 46,02 4.602,00 

123 80 100 Un TESOURA ÍRIS CURVA EM INOX 12 CM; em inox 
autoclavável. 45,50 4.550,00 

124 80 100 Un 
TESOURA SPENCER EM INOX 9 CM; para retirada de 
pontos.em inox autoclavável. 101,64 10.164,00 

125 400 500 Un 

COMPRESSA MELALEUCA COPAIBA 
compressa de gaze nao aderente, utilizada em diversos 
tipos de feridas, composto por Rayon impregnada com 
PHMB OU Rayon com acrilico OU Rayon com melaleuca 
e copaiba, medidas 7,5 a 10 cm L x 7,5 a 20 cm C.  

5,61 2.805,00 

VALOR TOTAL 2.293.330,20 

 
  

1.3. Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124 e 125 destinam-se à participação EXCLUSIVA de Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, 

conforme previsão da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, sem prejuízo 

da sua participação nos demais itens não exclusivos. 

 

1.4. Com fundamento no inciso III, do artigo 49, da Lei Complementar 123/2006, entendemos 

que não deve ser estabelecida, neste certame, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, para os itens 13, 16, 17, 64, 65 e 

82 em função das seguintes razões: 

 

a) exigência de melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis, dadas as vantagens 

advindas da economia de escala gerada pela contratação e adjudicação dos bens em conjunto. 

Assim sendo, quanto maior o quantitativo licitado para o item, menor poderá ser o custo do 
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produto, já que em aquisições e compras em maiores quantidades normalmente são obtidos 

descontos substanciais, gerando benefícios à Administração; 

 

b) atendimento ao princípio da eficiência, alçado à condição de princípio da Administração 

Pública pela Emenda Constitucional nº 19/1998, em razão do qual deve-se objetivar sempre 

maior qualidade e economicidade dos atos e procedimentos administrativos, de modo a 

melhorar a relação custo/benefício nos trabalhos executados no órgão público; 

 

c) alcance do objeto com racionalidade administrativa, o que implica na necessidade de medição 

dos custos administrativos envolvidos no processo de obtenção dos bens pretendidos. Nesse 

sentido, a subdivisão do objeto poderia gerar distorções diversas, como maior número de 

contratos e/ou atas de registro de preços a administrar ou contratação de bens com 

marcas/modelos diferentes, o que dificultaria, por exemplo, a fiscalização da contratação. 

 

1.5. Deverá constar na proposta o número de registro na ANVISA para os todos os itens que 

forem necessários tal registro. 

 

1.5.1. Caso o licitante deixe de apresentar o registro da ANVISA em determinado item, será 

verificada a isenção ou não deste mediante análise técnica por profissional devidamente 

qualificado. 

 

1.6. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da sua 

publicação no Diário Oficial. 

 

2. DAS AMOSTRAS 

 

2.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o(a) 

Pregoeiro(a) exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 
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de não aceitação da proposta, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados da solicitação, 

podendo ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a), por no máximo mais 03 (três) dias úteis, desde 

que devidamente justificado pelo requerente. 

 

2.1.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

2.1.2. O local de entrega das amostras será na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua 

Ibiraçu, nº 26, Bairro Margareth, Nova Venécia - ES, CEP: 29830-000, no horário de 07h00min 

às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, observando-se os feriados 

e pontos facultativos. 

 

2.1.3. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

2.1.4. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

 

2.1.4.1. Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se corresponde 

à proposta apresentada; 

 

2.1.4.2. Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será 

alcançado sem prejudicar o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos. 

 

2.1.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
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2.1.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) 

Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 

uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

 

2.1.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. 

 

2.1.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 20 (vinte) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas 

pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

2.1.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. A própria Constituição Federal, garante em seu art. 37, XXI, in fine, que somente serão 

permitidas exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações, de modo que os requisitos de habilitação técnica previstos no art. 30 da Lei 8.666/93 

não precisam constar em todas as licitações, devendo o gestor público, diante de seu poder 

discricionário e da complexidade do objeto, indicar e justificar tecnicamente as exigências 

fixadas no edital. 

 

3.2. A comprovação de aptidão anterior no presente caso se mostra desnecessária, em especial 

para o objeto a ser licitado, visto que para sua execução não há complexidade, de modo que a 

exigência de atestado acaba por restringir a competitividade, afastando potenciais interessados, 

principalmente empresas recém-constituídas. 

 

3.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, 

expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 
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6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 8.077/2013 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 

29/05/98. 

 

3.3. Autorização de Funcionamento - da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e cópia da publicação no “Diário Oficial da União”, 

conforme exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 8.077/2013 (art. 2º), 

Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98. 

 

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

4.1. Considerando que a atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços 

prestados aos usuários com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada com seus recursos 

humanos e técnicos oferecendo grau de complexidade a assistência requerida e sua capacidade 

operacional, os materiais e produtos médicos/hospitalares considerados visam suprir o estoque 

do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde que já alcançou o índice mínimo, haja vista 

a necessidade de atender à demanda nos diversos estabelecimentos de saúde vinculados a esta 

secretaria, vejamos; 

4.1.2. - 14 (quatorze) Estratégias de Saúde da Família: ESF Geraldo Lubiana - Bairro Aero-

porto; ESF João Cimadon contendo duas equipes (Rúbia 01 e Rúbia 02) - Bairro Rúbia; ESF 

André Brozzio - Patrimônio do XV; ESF Celestino Bozzetti - Cristalina; ESF José Ferreira 

Machado – Cedrolândia; ESF Wilson Dames Sélia - Bairro Altoé; ESF Carlos Scherrer Neto - 

Bairro São Cristovão; ESF Alcendino Lopes – Guararema; ESF Padre Luiz Roncador - Bairro 

Filomena; ESF Famílias Lusquinho e Mazarini - Bairro Bonfim; ESF Matheus Bellucio - Bairro 

Margareth e ESF Xaph Abrahão – Centro e Unidade Básica de saúde da família Felismino 

Bonomo Filho – Bairro Ascensão. 

4.1.3.  - 08 unidades de apoio situadas no interior, sendo: Posto de Saúde Santa Frigini Cezar – 

Córrego do Poção; Posto de saúde Antônio Faustino Gonçalves – Boa Vista; Posto de Saúde 

Francisca Teixeira - Alto Muniz; Posto de Saúde Antônio Napoleao – São Gonçalo; Posto de 

Saúde Joaquim Pereira Leite – Água Limpa; Posto de Saúde Cecília Jacob Borges – São Luis 
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Reis; Posto de Saúde Carolina Padovan Bergamim – Patrimônio da Penha; Unidade de Saúde 

Angélica Bis – Patrimônio do Bis. 

4.1.4.  - Demais Estabelecimentos de Saúde: 01 Centro de Atenção Psicossocial CAPS I; 01 

Clínica Odontológica Municipal CEO tipo I; 01 Laboratório análises clínicas João Geraldo Co-

ser, 01 Unidade de Saúde Angelo Piassarolli e 01 CTA (Centro de Testagem e Aconselha-

mento). 

4.2. Assim, levando em consideração o princípio do SUS (resolutividade), os materiais e pro-

dutos médicos/hospitalares listados são essenciais para a realização de diversos tipos de proce-

dimentos (imunização, curativos, administração de medicamentos, nebulização, retirada de 

pontos, aferição de pressão arterial, aferição de temperatura, glicemia capilar, antropometria, 

teste rápido de síflis, hiv, hepatite B e C, cateterismo vesical, coleta de exame citopatológico 

entre outros. 

4.3. Considera-se ainda o fato de doações que são feitas aos pacientes para os casos de curativos 

domiciliares, uso de sonda uretrais (de alívio), aplicações de medicações endovenosas (feitas 

no hospital), dieta parenteral, trocas de sonda foley, aplicações de insulina e aferição de glice-

mia capilar, dentre outros.    

4.4. Desta forma, a aquisição de materiais e produtos médicos/hospitalares para a Atenção 

Básica, de acordo com as especificações contidas neste instrumento, é indispensável para 

atender as demandas das Unidades de Saúde deste município e demais estabelecimentos de 

saúde vinculados a esta Secretaria, visando manter o pleno funcionamento das atividades e 

ações necessárias de saúde dos referidos setores e também oferecer condições mínimas 

necessárias aos profissionais para exercerem suas atividades. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.   
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

6.1. Os bens a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 3º, 

inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, caracterizam-se como bens comuns, pois seus 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

 

7. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

7.1. Priorizamos pela realização de licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônico, 

para Registro de Preços, haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hipóteses do 

art. 3º, inciso IV do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, visto a dificuldade de se definir o 

quantitativo ideal a ser adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos 

posteriores. Considerando a grande demanda de utilização desses materiais e produtos e ao 

mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços 

apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, 

mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e 

disponibilidade de recursos orçamentários. A presente contratação amolda-se, ainda, ao previsto 

no art. 3º, incisos I e II, do citado Decreto, pois os materiais e produtos serão adquiridos ao 

longo do ano, de forma parcelada e de acordo com a demanda necessária. 

 

7.2. Ademais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado pela 

Administração, bem como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma parcelada, 

o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao procedimento licitatório. 

 

7.3. A divulgação de Intenção de Registro de Preços (IRP) será dispensada nos termos do art. 

4º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, haja vista a falta dos materiais e produtos em 

estoque, o que ocasiona danos irreparáveis, por ser dever deste Município garantir o 
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atendimento aos usuários do SUS, acentua também que a nossa Constituição dispõe que é dever 

do Estado garantir medidas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos, uma 

vez que os materiais e produtos médico/hospitalares são indispensáveis para realização dos 

diversos procedimentos médicos e de enfermagem oferecidos pelas unidades de Saúde aos 

pacientes. A Administração Pública depende da compra destes materiais e produtos 

médicos/hospitalares para a execução de suas ações na área da saúde pública, nesse sentido, 

possíveis atrasos poderão comprometer o abastecimento do estoque e consequentemente a 

continuidade das atividades e ações desenvolvidas por esta municipalidade. Justifica-se, 

também, a dispensa da IRP para aquisição destes materiais, tendo em vista a 

imprescindibilidade da contratação, uma vez que a interrupção do fornecimento dos materiais 

e produtos e o prejuízo causado aos munícipes atendidos pela Secretaria de Saúde acarretaria 

dano irreparável à Administração Pública. Soma-se a isso, o fato de que a compra destes 

materiais e produtos médicos/hospitalares para abastecimento da rede pública de saúde é 

atividade rotineira e continuada. 

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO POR 

ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

 

8.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preços 

e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o menor 

preço para o fornecimento do objeto da licitação. 

 

8.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o 

fornecimento do objeto. 
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9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

9.1. Os materiais e produtos médicos/hospitalares deverão ser entregues no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Divisão de 

Compras, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da “Ordem 

de Fornecimento”, em remessa parcelada, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde, situado na Rua Ibiraçú, nº 26, Bairro Margareth -  Nova Venécia/ES - CEP: 29.830-000, 

Telefone: (27) 3772-6888, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a 

sexta-feira, observando-se feriados e pontos facultativos, por conta da empresa vencedora da 

licitação. 

 

9.2. Os produtos médicos/hospitalares serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) 

dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de 

Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

9.3. Os produtos médicos/hospitalares poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

9.4. Os produtos médicos/hospitalares serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

9.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 
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9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.6. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento 

do referido prazo de entrega, a Contratada deverá comunicar por escrito à Secretaria 

Municipal de Saúde tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a entrega, não podendo 

o adiamento ser superior a 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.7. A eventual reprovação dos materiais e produtos médicos/hospitalares, em qualquer fase de 

sua entrega, não eximirá o Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada. 

 

9.8. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 

observados após o recebimento dos materiais e produtos médicos/hospitalares, nos termos do 

Código Civil, observadas as disposições deste Termo de Referência e do Edital. 

 

9.9. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entrega 

dos materiais e produtos médicos/hospitalares. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. São obrigações da Contratante: 

 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 
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10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

11.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante e prazo de validade; 

 

11.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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11.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

11.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

 

11.1.5. manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

11.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de 

Registro de Preços; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade da Ata de Registro de Preços. 

 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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14.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da 

Secretaria de Saúde, deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 

especificações, prazo, proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório. 

 

14.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 

14.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro 

de Preços os servidores, designados pela Secretaria Municipal de Saúde para esta finalidade: 

 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR Sabrina Neves Batista Duarte Fabio dos Santos 

Nº MATRÍCULA 151098 68514 

CARGO Enfermeira Atendente 

VÍNCULO DT Efetivo 

 
14.4. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata 

de Registro de Preços será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do 

Prefeito. 

 

14.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  53 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

14.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

15. PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta - corrente indicada pelo contratado. 

 

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  54 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

15.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 

15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

15.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

15.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 
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15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

 

15.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF. 

 

15.11.1. Será rescindida a Ata de Registro de Preços em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

 

15.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

15.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 
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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 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 365 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

16. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

16.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

16.2. Quando o preço registrado tornar - se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

16.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

16.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

 

16.4. Quando o preço de mercado tornar - se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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16.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

16.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

16.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 
17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

18.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

19.1.3. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
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19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

19.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

19.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para à Contratante; 

 

19.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

19.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de 

Preços, no caso de inexecução total do objeto; 

 

19.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

19.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

 

19.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 

até cinco anos; 

 

19.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 

deste Termo de Referência. 
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19.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

19.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

 

19.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

19.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

19.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

19.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 

o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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19.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

 

19.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

 

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

 

19.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

19.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 
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20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

 

20.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente aquisição está estimado em 

R$ 2.293.330,20 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil, trezentos e trinta reais e 

vinte centavos) tendo por referência a média dos preços constantes no relatório de cotação 

de preços. 

 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

21.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de compra, 

conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

 

Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário 

indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelo Decreto 

10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993. 

 

 

Nova Venécia  - ES, 19 de setembro de 2022. 

 

 

IZABEL APARECIDA MOREIRA LIMA 

Auxiliar Administrativo 

Matrícula nº 061454 
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ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço Completo:  

CEP:  

Fones / Fax:  

E-mail:  

Site Internet:  

Optante SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO 

 

A empresa _____________ submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 

conformidade com o Edital em epígrafe. 

 

Objeto: A aquisição de materiais e produtos médicos/hospitalares, visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na realização de procedimentos médicos, 

odontológicos, de enfermagem e de fisioterapia. 

 

ITEM 
QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 
UNID. ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO 

MARCA/ 

FABRICANTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

        

        

        

        

VALOR TOTAL  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ................... (.............por extenso.............). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme quantidades estabelecidas na 

respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

 

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: As licitantes deverão fornecer garantia/validade dos 

bens conforme exigido no Termo de Referência (anexo I). 
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DECLARAÇÕES: 

 

1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus 

Anexos. 

 

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 

Nome: 

Cargo: 

Nacionalidade: 

Estado civil: 

Profissão: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor: 

CPF: 

 

Dados Bancários da Empresa: 

 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

Dados do Contato com a Empresa: 

 

Nome: 

Cargo: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

 

 

Em ....... de ................................. de 2022. 

 

 

..................................................................................... 
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(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no 

item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital de 

Pregão Eletrônico nº 017/2022. 

 

2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão 

no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  65 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2022 

 

Processo Administrativo nº567609, de 08/07/2022 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 

REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022, publicada no Diário Oficial União e do Estado do 

Espírito Santo de XX/XX/2022, Processo Administrativo nº 553844/2022, RESOLVE 

registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 

 

1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida 

Vitória, nº 347, Bairro Centro, CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, 

enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato designada simplesmente como ÓRGÃO 

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representado pelo Senhor 

Secretário (a) JOSIEL SANTANA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município 

e de outro lado, a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, e-mail: 

XXX, tel. XXX, doravante denominada FORNECEDOR, representada neste ato pelo(a) 

Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado 

Civil) XXX, (Profissão) XXX, domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, 

(Cidade) XXX, CEP: XXX, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, 

terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 2013 e suas 

alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, 

de 1993, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 

que se seguem: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
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2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual  aquisição de materiais 

e produtos médicos/hospitalares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos, de enfermagem e de 

fisioterapia., especificados no item .......... do Termo de Referência, anexo ...... do Edital de 

PREGÃO Nº XX/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

Item 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Especificação 

Marca 

(se exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 

no edital) 

Prazo de 

garantia ou 

validade (se 

exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01         

02         

03         

...         

Valor Total  

 

3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo: 

 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação 

Marca 

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

       

 

CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

 

4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Órgão Gerenciador: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
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4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  

Órgão Participante: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    

 

CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do gestor municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

 

5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 

das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 

à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 

TCU nº 2957/2011 – P). 

 

5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

 

5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 

 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da data de 

sua publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

7.1. Da Revisão de Preços 

 

7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

 

7.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

 

7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

 

7.1.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

7.1.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

Obs.: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata. 

 

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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7.1.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

7.1.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

7.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 

 

7.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo ou documento equivalente, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s); 

 

7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

7.2.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

 

7.2.3.1. por razão de interesse público; 

 

7.2.3.2. a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 
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8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

 

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

 

9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 

de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes (se houver). 

 

 

Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2022. 

 

 

Ordenador de Despesas 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 
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Representante legal do órgão gerenciador 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 

 

Nome e assinatura do Representante da Empresa 

RG nº 

CPF n º 

Nome da Empresa 

CNPJ 
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