HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Modalidade: Pregão Presencial
Nº do Edital: 000029/2017
Numero Processo: 000039/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
Objeto: Aquisição de moveis, equipamentos de informatica e outros

RECIBO

A Empresa ______________________________________________________________ retirou o
Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 e deseja ser informada de qualquer alteração
pelo
e-mail __________________________________________________ou pelo fax:
____________________________________________________________________.
.
________________________________________, aos _______ / ________/________

___________________________________________________
(assinatura)

ATENÇÃO:
ESTE RECIBO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
PELAS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO, AOS CUIDADOS DA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE CÓPIA DIGITALIZADA PELOS E-MAIL:
licitacao@hrjanauba.com.br, orcamentos@hrjanauba.com.br
OBS:
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES
À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES
INCORRETAS.

1
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

1 – PREÂMBULO
A Fundação Hospitalar de Janaúba - FHJ, Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais,
realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, em sessão pública a
ser realizada na Sala de Licitações do Hospital Regional, localizado na Av. Pedro Álvares Cabral,
140 – Bairro Veredas, Janaúba, Minas Gerais, conforme objetos abaixo discriminados e anexos,
nos termos e data prevista no subitem 4.1 deste Edital.
O pregão será realizado pelo Pregoeiro(a) indicado(a), HELIO HEDER RODRIGUES SILVA e
Equipe de Apoio, designados pela PORTARIA Nº. 05/2017, de 16 de Outubro de 2017, publicada
no Quadro de Avisos no dia de 16 de Outubro de 2017, sendo regido pela Lei 10.520/2002 e pelo
Decreto nº. 001, de 02 de janeiro de 2006, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
2 – OBJETO
2.1 - Constitui objeto deste Edital a Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e
outros, por parte da Fundação, dos itens especificados no Anexo I e no Termo de Referência
deste instrumento convocatório, por meio de fornecimento parcelado, através do Sistema de
Registro de Preços.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constante deste edital e seus anexos.
3.2 – Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos
do modelo que consta do ANEXO deste Edital, firmada pelo contador da empresa ratificando não
haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta
declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006.
3.3– A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio logo no
início da sessão de abertura, antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Documentação
de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar através do
regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
3.4 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública
Estadual, Federal e Municipal, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal.
3.5 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
3.6 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio.
3.7 – Não será permitida a participação de pessoas físicas, bem como empresas em consórcio.
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3.8 - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante no certame.
OBS.: Fica estabelecido que depois do Pregoeiro(a) declarar aberta a Sessão, não se
permitirá no Certame, sob qualquer argumento ou pretexto, a admissão de licitantes
retardatários, a não ser como assistente ao ato público.
4 - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 - Dos envelopes ―PROPOSTA COMERCIAL‖ e ―DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO‖.
4.1.1 - Os envelopes ―Proposta Comercial‖ e ―Documentação de Habilitação‖ deverão ser
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados.
LOCAL: Sala de Licitações da Fundação Hospitalar de Janaúba - prédio do Hospital Regional de
Janaúba - Minas Gerais.
ENDEREÇO: Av: Pedro Álvares Cabral, 140 – Bairro: Veredas – Janaúba/MG
DATA: 27/12/2017 09h00min:00
4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE Nº 01
DA: (EMPRESA)
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"
Processo: 000039/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Edital: 00029/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00

ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02
DA: (EMPRESA)
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE "HABILITACÃO”
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Processo: 000039/2017
Modalidade: Pregão Presencial
Edital: 00029/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
4.2 A Fundação Hospitalar de Janaúba não se responsabilizará por envelopes de ―Proposta
Comercial‖ e ―Documentação de Habilitação‖ que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no
local, data e horário, definidos neste Edital.
3
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

4.3 Serão aceitos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação via correio ou
por qualquer meio postal.
5 – CREDENCIAMENTO
5.1- O credenciamento far-se-á, no início da sessão, por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
Em sendo sócio, dirigente, titular ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Contrato Social, Declaração de Firma Individual ou Estatuto, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura. (Estes documentos constitutivos da empresa deverão ser apresentados no
credenciamento e também deverão estar inseridos no envelope de Habilitação).
5.2 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, que será admitido a intervir nas
fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
edital, por seu representado.
5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I- Documento oficial de identidade do representante (com cópia);
II- Procuração que comprove a outorga de poderes para representar a empresa e, em especial,
formular ofertas de lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, ou
documento de representação estatutária, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos
e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado
do licitante, em decorrência de tal investidura.
5.3.1 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social ou outro documento
equivalente).
5.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei
Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão
credenciar-se acrescidos das expressões ―ME‖ ou ―EPP‖ à sua firma ou denominação, bem como,
entregar ao pregoeiro: a) ou a certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva
Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103, de 30 de Abril de 2007); b) ou
cópia autenticada do seu instrumento constitutivo devidamente registrado no órgão competente
(Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Empresa de Pequeno Porte‖, ou suas
respectivas abreviações ―ME‖ ou ―EPP‖ (art. 3° caput e § 2°, daquela Instituição).
5.5- O descumprimento do subitem 5.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o
Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao
presente certame.
5.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
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6 - PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1 – As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item
discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III deste Edital, e deverão constar:
6.1.1 – Especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características
técnicas de todos os produtos ofertados;
6.1.2 – Preço unitário e total por item ofertado, em moeda nacional expresso em algarismo, de
forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta Licitação, sem alternativas de preços
ou qualquer outra condição que induza, o julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de
divergência entre os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último.
6.1.3 – Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que,
porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os objetos ser entregues sem
ônus adicionais;
6.1.4 - Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega da quantidade total de todos os
itens, conforme Nota de Autorização(ões) de Fornecimento(s). Nenhum pagamento será realizado
enquanto a licitante não entregar todos os produtos dos quais foi solicitado.
6.1.5 - PRAZO DE ENTREGA: máximo 15 (quinze) dias úteis a contar da data do recebimento
da Autorização de Compras.
6.1.6 – Fica a critério do pregoeiro, solicitar informações adicionais necessárias para elucidar
dúvidas que venham a surgir;
6.1.7 – A embalagem deverá ser inviolável, boa aparência;
6.1.8 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;
6.2 - Deverão ser propostos produtos, em quantidade e especificação conforme exigências
mínimas do Edital, com disponibilidade para entrega em 15 (quinze) dias úteis a contar da data
do recebimento da Autorização de Compras, em atendimento integral a todas às exigências do
Edital, ficando obrigada a empresa proponente, no caso de vencedora, a entregar produto idêntico
ao solicitado no ato convocatório, não podendo alegar desconhecimento ou erro, e no caso de
descumprimento desta previsão poderá ser declarada inidônea para contratar com a Administração
Pública, conforme disposto no Artigo 7º da Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002.
6.3 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros
de soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item,
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hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da
empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a proposta.
6.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente inexeqüível ou
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
6.4.1 - Os preços deverão ser cotados com duas casas decimais. Ex: R$ 0,01
6.5- Serão desclassificadas as propostas que contenham qualquer limitação ou condição
substancialmente contrastante com os termos do presente Edital, ou descrição errônea do objeto.
6.6- - Serão desclassificadas inicialmente os documentos as propostas que:
6.6.1- Tenham inobservado o presente edital;
6.6.2- Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas, acréscimos ou ainda, linguagem que dificulte a
exata compreensão do seu enunciado;
6.6.3- Se vinculem, de qualquer forma, à proposta de outra licitante.
6.6.4- Na avaliação técnica, a apresentação do produto coloque em risco a eficácia do produto.
6.6.5- Não apresentarem claramente as especificações do produto de acordo com as solicitações
deste edital.
6.6.6- Serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.
6.6.7- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no Anexo III e no item 6 serão
desclassificadas.
7 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO
Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou
autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para
conferência do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta
licitação. Nos casos em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro
efetuará consulta nos sites oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução
Normativa SRF nº. 200, de 13/09/2002.
7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA
7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2 - REGULARIDADE FISCAL
7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se houver relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
7.2.3 - Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do
licitante;
7.2.5 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
7.2.6 - Certidão de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, em relação a todos os
estabelecimentos da empresa, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT.
7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de
atestado de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e
demais condições do fornecimento.
7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 30 (trinta) dias da data
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.
7.4.2 – O item 7.4.1 poderá ser substituído pelo documento Certidão Judicial Cível Negativa.
(Emitida pela internet)
7.5 - DAS DECLARAÇÕES
7.5.1. Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo constante do ANEXO VI, deste
Edital, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
7.5.2. Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, mediante modelo de declaração
constante do ANEXO VII, deste Edital;
7
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A documentação exigida neste procedimento poderá ser apresentada em original, por meio de
cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda
por meio de cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio,
mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente
legíveis, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax;
8.1.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente;
8.1.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 30
(trinta) dias, contados da data de sua emissão.
8.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;
8.3. Caso a empresa deixe de apresentar algum dos documentos exigidos para habilitação ou
apresente com data de validade expirada, e desde que o referido documento esteja disponível na
Internet, poderá o Pregoeiro proceder à consulta nas bases de dados do órgão emissor, para
verificação da sua regularidade;
8.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação;
8.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que
alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial;
8.6. O Pregoeiro manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 10
(dez) dias após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período,
sob pena de inutilização dos mesmos.
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No local dia e hora indicados no item 4, deste Edital, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.2. Iniciada a fase de credenciamento, não será permitida a admissão de novas licitantes ao
certame;
9.3. O Pregoeiro e equipe de apoio farão os respectivos credenciamentos, na forma do disposto no
item 5, dos representantes das licitantes presentes;
9.4. O não credenciamento de representante por parte da licitante ou incorreção nos documentos
deste, excluirá a licitante do certame, e impedirá sua manifestação durante a sessão realizada
neste certame.
9.5. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro:
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9.5.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, podendo utilizar como
modelo o ANEXO V deste Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes 1 e 2;
9.5.1.1. Caso a licitante constate que as declarações citadas no subitem 7.5. encontram-se dentro
do envelope da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá o Pregoeiro, na
frente de todas as licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope, retire a
declaração e o lacre novamente;
9.5.2. Envelope contendo a Proposta de Preços;
9.5.3. Envelope contendo os Documentos de Habilitação;
9.6. Os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, serão rubricados pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todas as licitantes presentes, ficando em poder do Pregoeiro;
9.7. Os Envelopes nº. 02 – Documentos de Habilitação, mantidos lacrados, serão guardados
sob a inteira responsabilidade do Pregoeiro, para posterior abertura, enquanto se processam os
procedimentos de julgamento das Propostas de Preços;
9.8. O Pregoeiro procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus
anexos;
9.8.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor global orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
9.8.1.1. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por item ofertado nas propostas
com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo
Pregoeiro visará ao atendimento das condições pré-estabelecidas, sendo desclassificadas as
propostas que;
9.8.2. Estiverem em desacordo com o descrito no item 6, deste Edital;
9.9. Todas as propostas de preços serão rubricadas, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe
de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão;
9.10. Para julgamento e classificação das propostas será utilizado o critério de MENOR PREÇO
POR ITEM, observados as especificações técnicas, quantitativas e os parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos neste edital e seus anexos;
9.11. O Pregoeiro selecionará, dentre as propostas classificadas, para ingresso na fase de lances,
o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço;
9.12. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida no subitem 9.11., o
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
9
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propostas escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticado no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor;
9.14. Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,
também, para determinação da ordem de oferta dos lances;
9.15. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como os
lances ofertados deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço.
9.15.1 O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances alterar o valor acima
estipulado, conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo.
9.16. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes selecionadas, na forma dos subitens
9.11 ou 9.13, a apresentar lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior
preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
9.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas as
licitantes selecionadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances;
9.18. Declarada encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valor, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado;
9.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital;
9.20. Com base na classificação citada no subitem 9.10, será assegurado direito de preferência às
licitantes credenciadas, neste certame, como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do subitem 3.2.deste Edital, em conformidade com o §2º do art. 44 da Lei Complementar
nº 123/2006, observadas as seguintes regras:
9.20.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada,
dentre aquelas cujo valor cotado, seja igual ou superior até 5% (cinco por cento) do valor da
proposta classificada em primeiro lugar, para que apresente preço inferior ao da proposta
classificada em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência, nos termos do §3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006;
9.20.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 9.20.1;
9.20.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta classificada em
primeiro lugar, será convocada para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de
classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujo valor da proposta, se
enquadre nas condições indicadas no subitem 9.20.1;
10
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9.21. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com a classificação de
que trata o subitem 9.20, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado
o direito de preferência citado no subitem 9.20.1, passando-se, desde logo, à negociação do
preço;
9 22. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor;
9.23. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quando ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito;
9.23.1. Será considerado aceitável o preço que não for excessivo;
9.23.1.1. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela
Administração em mais de 10% (dez por cento);
9.24. Se a oferta for considerada inaceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de
menor preço, negociará com a sua autora, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, até a apuração de
uma proposta considerada aceitável;
9.25. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a
proposta de menor preço, ou na forma do subitem 9.24, o Pregoeiro dará início à fase de
habilitação com a abertura do Envelope nº “02”, contendo a documentação do proponente da
melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação, não cabendo desclassificar a licitante
por motivo relacionado com a proposta de preço, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento;
9.25.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante atende aos requisitos indicados
no item ―Documentação de Habilitação‖;
9.26. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora;
9.26.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração deste Hospital, para a regularização da documentação e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do §1º do
art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006;
9.26.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.26.1, implicará na
decadência do direito a contratação, sendo a licitante inabilitada e realizados os procedimentos
definidos no subitem 9.23 e posteriores, deste Edital;
9.27. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o
Pregoeiro a convocar a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor a redução
de preço, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, na forma do subitem 9.26.2, e, em caso positivo,
11
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verificará as condições de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora;
9.28. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela
Equipe de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste
Pregão;
9.29. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos
relevantes que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
representantes, credenciados, das licitantes presentes;
9.30. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá
constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
9.31. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do
art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, para o recebimento de novas propostas;
9.31.1. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada
para a sua apresentação;
9.32. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subseqüentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o
procedimento licitatório.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das
suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na
decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto item da licitação a
licitante vencedora pelo Pregoeiro;
11.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
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11.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso;
11.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do
Pregão, importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro à licitante vencedora;
11.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
11.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo;
11.7. Os recursos e contra-razões apresentados fora dos prazos não serão conhecidos, bem como
os que forem enviados por fax ou e-mail;
11.8. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolados juntos ao Setor de
Licitação, localizado no Edifício do Hospital Regional de Janaúba no endereço, Av. Pedro Álvares
Cabral, 140 – Bairro: Veredas – CEP 39.440.000 – Janaúba/MG, no horário das 08:00 às 12:00
e 13h00min às 17h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
11.09. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
superior fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologará a licitação.
11.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no
subitem 11.8.
12 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1- Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto,
estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. A
Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo obrigacional, com características de
compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso,
com os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à
ordem de classificação e os quantitativos propostos. Os fornecedores manterão seus preços
registrados, durante o período de 12(doze) meses.
12.2 – No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste
edital, o Hospital Regional de Janaúba registrará os demais licitantes, na ordem de classificação,
mantido o preço do primeiro classificado na licitação.
12.3 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de emprenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço
registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.
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12.4 – O prazo da vigência do contrato é pelo período de 12 (doze) meses podendo a critério da
FHJ, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, por um período sucessivo de até 60 (sessenta)
meses, através de termo aditivo;
13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1- O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após conferência da entrega e serão
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no Hospital Regional de Janaúba, desde
que tenha ocorrido à total e efetiva entrega do objeto da presente licitação, conforme Nota de
Autorização de Fornecimento, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A
apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e
dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Certidão de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e junto ao Fundo de Garantia do tempo de
Serviço – FGTS.
13.2- Durante a vigência da ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 - equilíbrio econômico financeiro, ou de
redução dos preços praticados no mercado.
13.3- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da
Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
13.3.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado
será convocado pela Fundação Hospitalar de Janaúba para alteração, por aditamento, do preço da
Ata.
14 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
14.1- Os Produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a
verificação da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, de imediato. (Caso apresente
problemas de qualidade a licitante vencedora deverá fazer substituição imediatamente dos
produtos)
14.1.1- A Fundação Hospitalar de Janaúba será responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, sempre que solicitado
pelos setores usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.

14.2- Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, aos mesmo tempo, quando o quantitativo do
pedido de fornecimento for superior a capacidade do licitante da vez.
14.3- A convocação dos fornecedores pela Fundação Hospitalar de Janaúba será formalizada e
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo
pedido.
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14.4- O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste edital.
14.4.1- Quando comprovada umas dessas hipóteses, a Fundação Hospitalar de Janaúba poderá
indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades.
15- DAS OBRIGAÇÕES
15.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as multas previstas na Lei nº 8.666/93 e
as penalidades previstas no Decreto Municipal nº 001/2006, garantida a defesa prévia, nas
seguintes situações, dentre outras:
15.1.1- Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste
edital, será aplicada multa na razão de 10%(dez por cento) calculado sobre o valor total da
proposta, até 05(cinco) dias consecutivos.
15.1.2- Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos
prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33% (zero virgula trinta e três por
cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor da proposta, até 02(dois) dias
consecutivos de atraso ou de demora.
15.1.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razão de 10%(dez por cento), sobre o valor correspondente à parte
inadimplida da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva
substituição dos produtos.
15.2- Nos termos do art.7º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, a licitante sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de
licitar e contratar com Administração Pública e descredenciada do registro cadastral de
Fornecedores do Hospital Regional de Janaúba/MG, nos casos de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

apresentação de documentação falsa;
retardamento na entrega dos produtos;
na manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
comportamento inidôneo;
fraude na execução do contrato;
falha na execução.

15.3- A licitante terá assegurado o direito de contraditório e ampla defesa, com a concessão do
prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa previa e de igual prazo para interposição de recurso, nos
termos do art.109 da Lei 8.666/93, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens
15.1 e 15.2 deste edital.
16- DO PROCEDIMENTO
16.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os
interessados poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, sendo protocolado no Setor de Licitação nos dias úteis de 13:00 às 17:00
horas.
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16.2- No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada a sessão pública para
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu
representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do subitem 5.1.
16.3- Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão
Pública do pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02
Documentação e Habilitação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e
classificará o autor da proposta de Menor Preço – UNITÁRIO e aqueles que tenham apresentando
propostas em valores e superior em até 10%(dez por cento), relativamente à de menor valor por
item.
16.4- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem 16.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o
máximo de três, para que os seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
16.5- Será dado início a etapa de apresentação de lances pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
16.5.1- Os lances serão realizados pelo menor preço unitário por item.
16.6- O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais,
em ordem decrescente de valor.
16.7- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes do art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002.
16.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentando pela
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
16.9- Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado pelo município.
16.9.1- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu
preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro
negociar para que seja obtido o preço melhor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e
não havendo lances de menor valor, será realizado o sorteio.
16.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
16.11- Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
16.12-Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ao)
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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16.13- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habiltatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicados o fornecimento dos produtos.
16.14- Nas situações previstas nos subitens 16.11 e 16.13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
16.15- Todos os documentos serão colocados á disposição dos presentes para livre exame e
rubrica.
16.16- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
16.17-O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
16.18- Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame.
16.19- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas
as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e
pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos
licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento
dos trabalhos.
16.20- Caso haja licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte,
existindo empate, o critério utilizado para o desempate será o estabelecido pelos artigos 44 e 45,
da lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
16.21- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e
propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, com exceção das
microempresas e empresas de pequeno porte, que terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43 parágrafo 1º da Lcp
123/06.
17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1- As despesas decorrentes para a aquisição dos produtos, objetos desta licitação, correrão por
conta das dotações informadas pelas secretarias.
17.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
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17.3- A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das
normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao
cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.
17.4- Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação as
participantes retardatárias.
17.5- Da sessão de aberturas dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se
mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro pela equipe de apoio e
pelos representantes credenciados.
17.6- Só terão direito a usar as palavras, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamações ou recurso e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
17.7- Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase
de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmo não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias,
após aquele prazo os envelopes serão inutilizados.
17.8- Servidores Municipais assim considerados aqueles do artigo 84, ‗‘caput‘‘ e parágrafo 1º, da
Lei nº 8.666/93, estarão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como cargo
Comissionado do Município ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo
9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/93.
17.9- Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.
17.10- O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações do
Hospital Regional de Janaúba, sem custos, no horário das 08:00 às 12:00 e 13h00min às
17h00min, de segunda a sexta feira, quando dias úteis.
17.11- Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I: Descrição dos itens/ Termo de Referência;
- Anexo II: Modelo de Credenciamento;
- Anexo III: Modelo da Proposta de Preços;
- Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno
porte;
- Anexo V: Modelo de Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação;
- Anexo VI: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);
- Anexo VII: Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
- Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preço;
- Anexo IX: Minuta do Contrato.
17.12- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº001/06 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os
casos omissos.
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

18.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2017, obedecendo à Classificação
Orçamentária abaixo:
Ficha – 596 04.04.01.04.01.01.10.122.4101.1101.4.4.90.52.00 Equipamento e
Material Permanente
Ficha – 614 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.1103.4.4.90.52.00 Equipamento e
Material Permanente
Ficha – 620 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.2104.3.3.90.30.00 Material de Consumo
19. DO FORO
19.1. Fica eleito o Foro da cidade de Janaúba/MG para dirimir questões oriundas desta Licitação,
não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Janaúba/MG, 12 de Dezembro de 2017

______________________________
Bruno Ataíde Santos
Diretor Geral
Fundação Hospitalar de Janaúba
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ANEXO I – OBJETO/ESPECIFICAÇÕES/ TERMO DE REFÊNCIA
Modalidade: Pregão Presencial
Nº do Edital: 000029/2017
Numero Processo: 000039/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros

Termo de Referência
Solicitação de Abertura de Processo Licitatório
Objeto: Aquisição de moveis, equipamentos de informatica e outros.
Data: 11/12/2017
I – JUSTIFICATIVA
A contratação ora pretendida, sob as condições estabelecidas neste Termo de Referência tem por
finalidade a Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para esta Fundação. A descrição
detalhada de cada item visa à aquisição de produtos de qualidade e adequados à demanda da
instituição. A necessidade de aquisição de tais produtos foi dada através da observação e
acompanhamento junto aos Setores da Fundação Hospitalar de Janaúba.
II – OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objetivo a qualificação e classificação de empresa para
fornecimento de Móveis, Equipamentos e Outros, para manutenção da Fundação Hospitalar de
Janaúba, de acordo com as especificações, exigências e demais condições.
III – FORMA DE EXECUÇÃO
1. O fornecimento dos Materiais, móveis e equipamentos de informatica deverá ser feito de acordo
com as necessidades da fundação.
2. A empresa vencedora somente poderá fornecer os produtos previamente autorizados pelo Setor
de Compras deste Hospital.
IV – VIGÊNCIA
A ata de Registro de Preços tem a validade de 12 meses.
V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, no decorrer da execução do Contrato, obriga-se:
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1. direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto
contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE;
2. Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de moveis, equipamentos de
informatica e outros, e apresentar sempre que solicitado, os documentos que comprovem a
procedência dos mesmos;
3. Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as solicitações para
atender os Setores do Hospital Regional;
4. A CONTRATADA obriga-se a manter atendimento diário, no mínimo de 7:00 (sete) até as 17:00
(dezessete) horas, todos os dias da semana.
5. Ressarcir o Hospital Regional do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento dos produtos adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
6. Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
7. Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como o cumprimento das normas e medidas de
segurança;
8. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do
cumprimento do objeto desta licitação;
9. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro
contra riscos de acidentes de trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do
fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício;
10. Fornecer os móveis, equipamentos de informatica e outros e acordo com os aspectos
qualitativos e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução
do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
11. Entregar o objeto do presente Edital nas especificações, quantidades e nos locais nele
Indicado, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Nota de Fornecimento
(NAF).
12. Substituir, reparar, corrigir os produtos que apresentem problema ou defeito, durante o período
de validade técnica dos mesmos, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias.
13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias na contratação objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato.
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14. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo
excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. Autorizar o fornecimento dos móveis, equipamentos de informatica e outros mediante formulário
a ser emitido pelo Setor de Compras e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas
fiscais, para efeito de conferência e pagamento;
2. Fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;
3. Dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;
5. O Hospital Regional de Janaúba poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;
6. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem ao
consumo real ocorrido;
7. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato.

VII - CONSUMO E CUSTO ESTIMADOS ANUALMENTE
*Valores referentes ao preço médio de mercado
1. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos;
2. Nos preços ofertados nas propostas dos licitantes deverão estar inclusas todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, tributos, taxas de qualquer natureza e outras que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato;
3. Não haverá reajuste conforme legislação vigente;
4. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, através da apresentação da Nota Fiscal da
CONTRATADA, no Setor de Competente desta Fundação, acompanhada das Autorizações de
Fornecimento e das Certidões Negativas do FGTS, da Previdência Social, da Receita Fazendária –
ICMS e de Tributos Federais.
VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento, no todo ou em parte,
sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis;
22
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

2. A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la permanentemente junto ao
CONTRATANTE, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do
Contrato;
3. A quantidade dos produtos para o consumo poderá ser alterada, em até 25% (vinte e cinco por
cento), para mais ou para menos, do volume inicialmente estimado nesta licitação, caso em que a
CONTRATADA fica obrigada a aceitar a alteração, observando o equilíbrio econômico-financeiro
originado do Contrato e mantidas as demais cláusulas;
4. O fornecimento do objeto desta Licitação deve ser executado diretamente pela CONTRATADA,
não podendo ser transferido, sub-empreitado, cedido ou sublocado;
5. A fiscalização da entrega do objeto desta licitação será realizada através do Setor de
competente do Hospital Regional ou de funcionário por ela indicada;
6. Declaramos, em conformidade com o Art. 1º da Lei 10.520/2002, que a Aquisição de móveis,
equipamentos de informatica e outros a serem fornecimentos são bens comuns.
IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha – 596 04.04.01.04.01.01.10.122.4101.1101.4.4.90.52.00 Equipamento e
Material Permanente
Ficha – 614 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.1103.4.4.90.52.00 Equipamento e
Material Permanente
Ficha – 620 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.2104.3.3.90.30.00 Material de Consumo
X – AVALIAÇÃO DE CUSTOS
1. Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 o Setor de Compras do Hospital Regional, procedeu à
consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa de custos, foi realizado um mínimo
de três orçamentos de fornecedores diferentes, por item, cujos valores estão estimados em anexo,
com a média de preço de cada item.
X – METODOLOGIA
1. O critério de aceitação das propostas será o de menor preço.

______________________________
Bruno Ataíde Santos
Diretor Geral
Fundação Hospitalar de Janaúba
23
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

ANEXO I
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros.

Item

Descrição

Quant Unidade

1

Arquivo de aço
para pasta
suspensa

10

Unidade

2

Armário

10

Unidade

3

Armário de aço
12 portas (guarda
de pertences de
funcionários)

1

Unidade

4

Roupeiro de aço
para vestiário 3
portas

10

Unidade

5

Roupeiro em aço
para vestiário 8
portas

10

6

Mesa de escritório
com gaveteiro

20

Especificação
Arquivo em aço 04 gavetas para pasta suspensa,
Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm , na
Canaleta onde Corre a Gaveta), nº 20 (0,90mm, no
Suporte de Pasta Suspensa), nº 24 (0,60mm, no Teto e na
Base ) e nº 26 (0,45mm, nas Laterais ou Corpo);
Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg;
Dimensões:Alt: 1,34 - Larg: 0,47 - Prof: 0,57
Armário em aço - 02 Portas, com fechadura. Mínimo 03
prateleiras, com cremalheiras para ajuste das prateleiras.
Dimensões mínimas: Altura 170 cm, Largura 75 cm,
Profundidade
35
cm
Cor cinza
Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço
chapa 26 tratamento antiferrugem pintura eletrostática,
possui 12 portas, compartimentos de tamanhos médios
independentes sem divisórias internas, fechamento das
portas através de pitão para cadeado.
Altura (cm): 199cm
Largura (cm): 95 ± 1 cm
Profundidade (cm): 42cm
Acabamento: Pintura eletrostática a pó
Sistema de fechamento: Pitão para cadeado
Prateleiras / Gavetas: 12.
Roupeiro em aço com 03 (três)portas / Com pitão para
cadeado / Cor cinza
Dimensões mínimas : Alt. 1980 X Larg. 330 x Prof. 420
Espessura de chapa: 26, 24 ou 22
Vão com medida mínima - Alt. 0,49 X Larg. 0,33

Roupeiro em aço com 08 (oito)portas / Com pitão para
cadeado / Cor cinza
Unidade Dimensões Mínimas : Altura: 1,97 m - Comprimento: 1,25
m - Largura/Profundidade: 0,40 m
Espessura de chapa: 26, 24 ou 22
Vão com medida mínima - 98,5x37,2x40
Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla,
Unidade medida de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de
comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura;.
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7

Cadeira digitador

15

Cadeira digitador (em Courvin) com base giratória, em
aço com
tratamento anti-ferruginoso e pintura
eletrostática, com perfil protetor de material resistente na
parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas
arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em
material plástico de alta resistência; Tubo central da
cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da
cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar
ruídos; Apoio de braços em poliuretano com estrutura em
aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três
posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e
inclinação, estruturas em madeira compensada com
resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes
anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três
posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema
Back System), assento com borda dianteira arredondada e
corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do
Unidade
encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de
aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto
com trava em pelo menos três posições diferentes.
Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de
curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola
amortecedora em material de alta resistência; Buchas para
sustentação da coluna, fabricada em material absorvente
mecânico; (dimensionada para absorção de impacto
proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco
na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de
cabeça e problema de visão decorrente desse impacto);
Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com
agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de
60 a 50 Kg/m³ para o assento e encosto respectivamente;
Gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m²,
espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e
manutenção.

8

Cadeira Fixa

40

Unidade Cadeira de escritório fixa, palito, tecido courvin – cor preta

9

Cadeira
Longarina 3
lugares

20

Unidade

10

11

Cadeira
Universitária

Poltrona

60

3

Cadeira Longarina 3 lugares com tamanho de 82x150x56.
Material: Plástico Polipropileno Ingetado

Estrutura em tubo de aço com pintura eletrostática epoxi a
pó
Assento e encosto de plástico - polipropileno - injetado
Unidade Porta livros em aço
Prancheta lateral em mdf revestido com laminado
melaminico de alta pressão - fórmica
Capacidade para 120 Kg ou mais
Dimensões mínimas: L x A x C: 54 x 84 x 44
Unidade Poltrona estofada com braço – 01 lugar
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12

Sofá 2 lugares
Telefone fixo com
fio
Telefone sem fio

4

Unidade Sofá 2 Lugares em courino

20

Unidade Telefone fixo com fio - cor preta

10

15

Ar-condicionado –
12.000 BTUs

20

16

Ar condicionado –
30.000 BTUs

20

17

Ventiladores de
Teto

10

Unidade Telefone sem fio cor preta
Ciclo: Frio - Selo Procel: Sim - Capacidade de
Refrigeração (BTUs) 12.000 BTUs – Inverter
Controle de Temperatura. Classificação Energética: A
Características do filtro: Filtro de Carvão Ativado
Unidade
Nível de Ruído: De 20 a 40 dB(A) - Baixo
Com controle Remoto
Voltagem: 220V
Direcionadores de Ar: Horizontal
Ciclo: Frio - Selo Procel: Sim - Capacidade de
Refrigeração (BTUs) 30.000 BTUs – Inverter
Controle de Temperatura. Classificação Energética: A
Características do filtro: Filtro de Carvão Ativado
Unidade
Nível de Ruído: De 20 a 40 dB(A) - Baixo
Com controle Remoto
Voltagem: 220V
Direcionadores de Ar: Horizontal
Ventilador
de
teto
com
pás
de
aço
Unidade Rotação
mínima:
430
RPM
Potência mínima 130w

18

Televisão

4

TV 32'' LCD Full HD (1.920 x 1.080 pixels) COM
Unidade Decodificador para TV Digital embutido (DTV), 4 Entradas
HDMI, Entrada USB e Entrada PC

19

Escada Metal c/ 5
degraus

4

Escada de metal com 05 degraus; dobrável e facil de
Unidade guardar; Altura1,29; Metros Largura 44,00 Centimetros;
Profundidade70,00 Centímetros.

2

Processador principal:
Integrado de alta perfomance
Entradas de vídeo:
16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo
NVR¹x z
Saída de vídeo (monitores)
1 HDMI, 1 VGA e Saída analógica BNC
Resolução máxima de gravação
Unidade 1080N (tecnologia analógica) e 5 MP² (tecnologia IP)
Entradas de áudio
1 canal
Saídas de áudio
1 canal
Capacidade de armazenamento
1 HD SATA
Dimensões (L × P × A)
1U, 260 mmx 220mm x 40mm

13
14

20

DVR Stand Alone
Multi HD 16
Canais
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Câmera
Infravermelho de
Segurança VHD
DOME 2,8MM

2

Unidade

22

Fonte Bivolt
110V/220V
Alimentação
Câmeras CFTV
12V 10A

2

Unidade

23

Maquina Cortar
Cabelo /
Tricotomia

5

Unidade

24

Transdutor de
pressão invasiva

2

Unidade

25

Foco cirúrgico de
teto

1

Unidade

Características Gerais:
- Resolução HD 1 megapixel (720p);
- Lente 2,8 mm;
- Alcance Infra Vermelho de 20 metros;
- Instalação interna e externa
- Compatível com DVRs Intelbras HDCVI 720p
- Sensor: 1/2,9' 1 megapixel CMOS
- Pixels efetivos: 1280 (H) × 720 (V)
- Resolução real: HD (720p)
Fonte para CFTV de 12V e 10A. Ideal para até 10
câmeras com Infra para até 20 Metros.
Especificações:
- Seleção Automática de Tensão (100~240VAC)
- 12VDC Estabilizada
- Corrente máxima de 10A
Descrição:
Voltagem: 110
Lâmina desenvolvida em aço
Lâmina de controle ajustável proporcionando alturas de
corte variados diretamente na lâmina.
Trandutor de pressão invasiva. Descrissão Tecnica:
Cartucho descartável com dispositivo de flush acoplado
para facilitar a montagem e o manuseio. Dispositivo de
flush ergonomico. Sensor eletrônico de alta durabilidade
incorporado ao sistema reutilizável para maior economia e
confiabilidade. Sistema de cabos multicanal que reduz o
numero de cabos enre o paciene e o monitor. Kits de
monitorização descatavéis, disponivéis em varias
configurações. Contectores com pinos resistentes à
corrosão. Suporte com sistema de montagem modular de
fácil instalação. Sistema de teste do transdutor fornece ao
toque de um botão, a garantia de que o transdutor esta
funcionando corretamente.
Diâmetro
de
cúpula
600mm
2
cúpula
130.000
lux
+/5%
ara
cúpula
Leds
30
pç
por
cúpula
Vida
útil
dos
leds:
+/-20
mil
horas
Tensão
de
trabalho
220
vac
Consumo
90w
por
cúpula
Temperatura da cor 3.200 K4.200°
K+/-200°K
Controle
teclas
independentes
por
cúpula
IRC
90
Bateria conjunto externo comutação automática
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Câmara fria
Hemtoimuno

1

Sistema de monitoramento à distância, as Câmaras de
Hemtoimuno garantem a conservação segura de sangue,
vacinas, reagentes, medicamentos e outras drogas.
 Capacidade de 340 litros;
 Alarmes sonoros e visuais de alta e baixa
temperatura pré-programados em 2 e 8°C;
 Termostato de segurança para temperatura
máxima de 7,5°C e mínima de 2,5°C independente
do sistema de controle, mantém a câmara dentro
de parâmetros seguros caso ocorra problema no
sistema de controle principal;
 Alarme de porta aberta que impede quer a porta
externa não seja fechada adequadamente.
Sistema automático de supervisão de rede:
provoca um “reset” no sistema evitando que
picos de tensão na rede elétrica provoquem erros
de controle por interferência no microcontrolador
(WATCHDOG).
Refrigeração
Unidade selada com silencioso compressor (tipo
C.F.C - Free) para funcionamento contínuo e
controlada automaticamente pelo termostato
eletrônico.
Circulação de Ar
Nos
modelos 347-CV e 347-CV/2 a circulação
Unidade
forçada efetua-se no sentido vertical descendente
traseiro, através de ventilador impelentes,
proporcionando uma perfeita homogeneidade da
temperatura interna.
Nos modelos 347-CVV e 347-CVV/2 a circulação
forçada efetua-se no sentido vertical descendente
dianteiro, através de ventilador impelentes,
proporcionando uma perfeita homogeneidade da
temperatura interna.
Sensores de Temperatura (somente para os
modelos 347-CV, 347-CV/2, 347-CVV e 347-CVV/2)
Três sensores, sendo dois sensores imersos em
2
50ml de líquido com densidade 1,2g/cm para
simular as respostas das vacinas, o primeiro sensor
é responsável pela indicação de temperatura no
display, o segundo é aplicado no termostato
eletrônico de segurança e o terceiro sensor é
responsável pelo controle da temperatura através
do ar.
Iluminação Interna (somente para os modelos 347CVV e 347-CVV/2)
Localizada na parte interna superior do
equipamento, junto ao Conjunto do Evaporador,
constituído por uma lâmpada fluorescente 20W.

28
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

27

Colchão D33

10

28

Colchão
Pneumático

2

29

Colchonete para
Maca

5

30

CABO DE REDE
CAT5E

1

31

Fonte Atx 250w
Real

10

Colchão revertido em corino, costura interna, espuma d33
e 17 cm de altura, tendo como característica a facilidade
para ser higienizado comparado ao colchão comum. Tipo
de
colchão:
Espuma
Unidade
Tamanho:
0,72x1,90x17
Peso:
Indicado
até
90
kg
Revestimento:
corino
azul
Conforto: Macio
Com seu sistema pneumático composto por 130 células
uniformes, o Colchão Pneumático massageia e estimula
os tecidos inativos, o que promove a melhora na
circulação sanguínea vital.
Seu corpo é feito em vinil resistente, flexível e
impermeável, o que distribui a pressão do corpo de forma
alternada, através de um ciclo de ar que se alterna entre
inflagem e desinflagem a cada 5 minutos.
O uso do Colchão Pneumático é comum para a prevenção
de úlceras de pressão, pois auxilia na recuperação de
escaras, além de oferecer maior conforto e alivio ao
Unidade
usuário.
Tempo inicial para inflar: 10 minutos
Dimensões aproximadas do colchão: 198 x 89 x 6 cm
(comprimento x largura x altura inflado).
- pode ser utilizado com inclinação também, pois possui
eficiência de mais de 90% mesmo quando inclinado até
60°.
Características:
- Capacidade: Para pessoas com até 130 Kg
- Voltagem: 110V ou 220V.
- Dimensões aproximadas (CxLxA): 198 x 89 x 6 cm.
Unidade Colchonete para Maca 1,82x0,55x0,55
CABO DE REDE TRANÇADO PARA UTILIZAÇÃO EM
GRANDE ESCALA. UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE
REDES EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS,
RESIDENCIAIS E OUTROS. POSSIBILITA A
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS UTILIZANDO PADRÃO
TCP IP.
ESPECIFICAÇÕES:
CX
- COMPRIMENTO: 305 METROS
- ISOLAÇÃO: TERMOPLÁSTICA
- TIPO DE CABO: 4 PARES DE CABOS TRANÇADOS
- COR: AZUL
- CAT5E
- CCA
- UTP
- DIÂMETRO: 0,50MM
ENTRADA:
110/220V
MANUAL
Unidade POTÊNCIA:
250W
REAL
CONECTORES:
29
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1X CONECTOR 20+4 PINOS (CONECTOR PRINCIPAL
DA PLACA MÃE)
1X CONECTOR 4 PINOS 12V (CONECTOR AUXILIAR
DA PLACA MÃE)
2X CONECTORES IDE (PARA HDS, GRAVADOR, ETC)
2X CONECTORES SATA (PARA HDS, DVD E ETC).
MOUSE OPT PRETO USB
TECNOLOGIA: ÓPTICO
CONEXÃO COM COMPUTADOR: USB)
BOTÕES: 3
SENSOR ÓPTICO "NÃO ACUMULA SUJEIRA": SIM
SISTEMA PLUG AND PLAY: SIM
3D WHEEL "BOTÃO DE ROLAGEM": SIM
RESOLUÇÃO (DPI): 800 DPI
- PADRÃO ABNT
- COR: PRETO
- CONEXÃO: PORTA USB
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,30M
CONECTOR RJ-45 MACHO 8 VIAS CAT5E
DIMENSÕES: SEGUE AS NORMAS DA CATEGORIA
CAT5E
IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD.
INTERFACE 16 PORTAS RJ45 DE 10/100 /1000MBPS.
BROADBAND / POST-MÃE 32GBPS
TABELA DE ENDEREÇOS MAC 8K
SPEED ??PACKET FORWARDING 23.8MPPS
ELÉCTRICO DE ABASTECIMENTO 100 ~ 240V, 50 /
60HZ
EXTERNAL POWER ADAPTER(14.4W (220V / 50HZ).
IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X
CSMA/CD
8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX
2MB
100-240V CA, 50/60HZ
FANLESS
10/100MBPS AT HALF DUPLEX ;
20/200MBPS AT FULL DUPLEX
POWER, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5.5*3.4*1.1 POL. (140*87*27.5 MM)
MAXIMUM: 2.2W (220V/50HZ)
EXTERNAL POWER ADAPTER(OUTPUT: 5.0VDC / 0.6A)
CONEXÃO: USB
GATILHO: MANUAL E AUTOMÁTICO
PEDESTAL: SIM
TECNOLOGIA LEITOR: LASER
VELOCIDADE: 100 SCAN/S

32

Mouse Óptico
USB

20

Unidade

33

Teclado USB

20

Unidade

34

Conector de rede
RJ45

150

Unidade

Switch 16 Portas
(Gerenciável)

2

Unidade

36

Switch Ethernet 8
Portas

2

Unidade

37

Leitor Código De
Barras Laser

2

Unidade

1

Unidade WEBCAM PRO HD 15MP FULL HD 1080P

35

38

WEBCAM
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Computador Intel
Core I3 Monitor
Led + Kit:
Mouse,Teclado

20

Unidade

40

Servidor

3

Unidade

41

Notebook

2

Unidade

42

Nobreak 3200VA
Bivolt Senoidal
Inteligente com
Conexão para
Bateria Externa

3

Unidade

Processador: Inter Core 3 – 1115 Processador (3m Cache,
3.10Ghz)
Cache: 3mb Memoria Ram: 4gb DDR 3 1333mz HD:
500gb Sata Iii 3.5
Portas Usb: no painel dianteiro, Azul), 6 portas Usb 2.0
(4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais
2 portas)
Rede (Lan) Realtek 811g, 1 X Gigabite La 10/100/1000
Conexão Traseira: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, D-Sub, Lan,
X Usb, 3X Audio
Drives: Dvdrw
Tecladi: Sim
Mouse: Sim
Monitor: 19,5 Led Lg
Sistema operacional: Linux
Voltagem: Bivolt (Manual)
- 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width,
BCC
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias
- 1x Disco rígido de 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5" Hot
Plug, 13G
- Chassis para até 8 discos de 3.5" Hot Plug, configuração
em torre
- Controladora de discos integrada H330
- Leitor e Gravador de DVD SATA
- Placa de vídeo Matrox® G200eR2 com 16MB de
memória
- 1x Placa On-Board Dual Port 1GbE
Notebook com tela mínima de 15‖; Sistema operacional
Windows 10 instalado; processador Intel Core I5; Memória
Ram mínima de 8(oito) GB, HD mínimo de 1(um) TB;
Placas de som, vídeo e rede; Leitor e gravador de DVD e
CD; Microsoft Office 2013 , com carregador e Mouse USB.
Características Gerais
-Módulo externo de baterias: Permite a expansão do
tempo de autonomia do nobreak;
-Módulo de baterias Line Interactive (24VDC/40Ah):
Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah;
-Módulo de baterias Line Interactive (24VDC/17Ah):
Composto por duas baterias seladas de 17Ah;
-Tomadas: tomadas de 10ª
-Proteção de sobrecarga: Sim
-Microprocessado: Não
-Estágios de regulação: 4 estágios de regulação
-Potência Máxima: 3200VA
-Rendimento/Autonomia: 23mim com 25% carga
-Indicador luminoso de rede Sim
-Conexões: Tomadas + Borne
-Requisitos do Sistema: Rede 115 / 127 / 220
-Voltagem: Bivolt
31
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43

44

Nobreak 3,5 Kva
Bivolt.

Lavadora
Ultrassonica
hospitalar

3

1

Especificações:
6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20ª
Proteção de sobrecarga: Sim
Potência Nominal: 3500VA
Microprocessado: Não
Estágios de regulação: 4 estágios de regulação
Unidade
Potência Máxima: 3500VA
Rendimento/Autonomia: 31mim com 25% carga
Indicador luminoso de rede: Sim
Conexões: Tomadas
Requisitos do Sistema: Rede 115 / 127 / 220
Voltagem: Bivolt
Unidade automatizada e microprocessada com sistema
de fluxo Intermitente para lavagem ultrassônica de
instrumentais cirúrgicos canulados e materiais médico
hospitalares, entrada de água e detergente automática,
micro processada, programável, construção interna e
externa em aço inox, capacidade para até 16 materiais
canulados.
• Dimensão Interna(mm) 170AX650LX340P
• Comprimento do cesto: 618 mm
• Capacidade de Instrumentais(kg): até 3 Kg
• Capacidade: até 16 materiais canulados
• Potencia total;1.600 W
• Potencia ultrassônica: 600 W
• Frequência Ultrassônica: 40Khz
• Temperatura de aquecimento:até 65°C
• Entrada de agua: solenoide ¾ macho
• Drenagem: Saída de 45mm na cuba com registro ¾
femea externo
• Tensão:220V Dosagem de detergente: até 999 ml
Unidade • Dimensão externa (mm):355AX705LX400 P Peso(Kg):35
Kg

Acessório para auxílio na limpeza manual de materiais no
enxágue e /ou secagem de materiais medico-hospitalar.
- Uma pistola com mangueira reforçada
- Oito bicos para diversas fi nalidades (enxágue ou
secagem)
- Suporte para os bicos e suporte para pistola
Preferencialmente na cor branca, com lente de aumento
X8 dióptricos e tem uma luminária com lâmpada circular
de 22W tipo branca fria protegida por acrílico, seja
disponível em duas versões de alimentação 110V CA ou
220V CA. O Plugue da tomada de alimentação deverá
obedecer as normas da ABNT NBR 14136 e segue o
padrão do INMETRO. A Luminária com Lupa pode ser
ajustada em diversas posições e ângulos para facilitar o
seu uso, possui um sistema pantográfico com 4 molas que
pode rodar em 5 eixos. Sua lente de aumento deverá ser
equipada com uma tampa removível que protege a lente
32
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contra sujeira.
• Estrutura fabricada totalmente em aço inox 304
• Duas portas na parte superior fabricadas em aço inox
304, com fecho e puxadores
• 1 porta traseira para retirada de material contaminado
• 4 rodízios Ø215mm pneumáticos, sendo dois giratórios e
dois fixos, com núcleo injetado em nylon indicado para
aplicações em pisos irregulares onde é necessário
facilidade de movimentação e amortecimento dos
impactos e vibrações
• Batente de silicone
• Alt. 1150 x Comp. 1100 x Prof. 700
• Estrutura fabricada totalmente em aço inox escovado
• Uma bandeja intermediária fabricada em aço inox
escovado
• Duas portas bipartidas fabricadas em aço inox 304 com
fecho e puxadores
• Puxador em aço inox 304
• 4 rodízios de Ø6″ sendo dois fixos e dois giratórios
• Batente de borracha
Altura 1180 x Comprimento 1115 x Profundidade 660
Tolerância + – 10mm
Impressora de Etiquetas de Código de Barras Zebra
GC420
Armário Roupeiro para vestiário, produzido em aço chapa
26 0,45mm, possui 8 portas com venezianas para
ventilação, compartimento de tamanho médio
independentes sem divisórias internas, fechamento das
portas através de pitão para cadeado.
Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro
produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso
por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo
eletrostático.
• Quantidade de portas: 8
• Chapa: 26 / 0,45mm
• Medida total: Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420
• Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,985 X Larg. 0,33
• Sistema de Ventilação: Veneziana
• Fechamento: Pitão para Cadeado
• Quantidade de cabides por porta: 1
• Pés removíveis: Não
• Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser
trocadas ).
• Pintura: Epóxi Pó
• Cor: Cinza Padrão
* Material: Aço-inox 304 (18/8 ).
* Perfurado.
* Tamanho: 42x18x09cm.
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* Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após
limpeza e secagem.
* Evitar uso de material abrasivo.
Circuito Ventilador Compatível com Drager Oxylog 2000 e
3000
Este sistema de transporte ergonômico é a solução
integrada para o simples transporte com o Oxylog® 3000,
o Oxylog® 2000 plus e um cilindro de oxigênio.
Tampo em MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP,
cor determinada. Ø Base, laterais e portas em MDF de 18
mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Ø Fundo
em MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP,
mesma cor do tampo. Ø Prateleiras reguláveis em MDF de
18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas
do armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras
devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak.
Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou
ABSØ As laterais, o tampo e a base inferior devem ser
ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas
metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar
várias vezes, sem perder a qualidade. Ø Dobradiças de
aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de
270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três
por porta para os armários altos. Ø Fechadura de tambor
cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Ø Cada
porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga
não ferrosa, cromado ou niquelado. Ø Base com quatro
sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou
base em aço SAE 1010/1020. Ø Retangular com quatro
sapatas niveladoras em polipropileno preto. Ø Peças
Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de
injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados
materiais puros e pigmentos atóxicos. Ø Nas partes
metálicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em
câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma
atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau
de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3,
não devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostática a pó,
tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros,
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45

46

47

48

49

Pistola para água
e ar

Lupa
intensificadora

Alicate universal

Serra Charriere
(amputação)

Kit Perfurador
ósseo canulado

1

1

20

20

8

Acessório para auxílio na limpeza manual de materiais no
enxágue e /ou secagem de materiais medico-hospitalar.
Uma
pistola
com
mangueira
reforçada
Unidade - Oito bicos para diversas fi nalidades (enxágue ou
secagem)
- Suporte para os bicos e suporte para pistola

Preferencialmente na cor branca, com lente de aumento
X8 dióptricos e tem uma luminária com lâmpada circular
de 22W tipo branca fria protegida por acrílico, seja
disponível em duas versões de alimentação 110V CA ou
220V CA. O Plugue da tomada de alimentação deverá
obedecer as normas da ABNT NBR 14136 e segue o
Unidade padrão do INMETRO. A Luminária com Lupa pode ser
ajustada em diversas posições e ângulos para facilitar o
seu uso, possui um sistema pantográfico com 4 molas que
pode rodar em 5 eixos. Sua lente de aumento deverá ser
equipada com uma tampa removível que protege a lente
contra sujeira.
Alicate desenvolvido para uso geral, fabricado em aço
cromo-vanádio, cabo isolado, antideslizante com abas
protetoras arredondadas, capacidade de corte: arame
Unidade
mole diam 3,0 3 duro 2,0, medida nominal 8‖, dimensões
208x48mm
Confeccionado em aço inoxidável 420, tamanho 30 cm,
embalagem plástica individual, contendo daos de
Unidade identificação,
procedência
e
rastreabilidade.
Registro no Ministerio da Saúde/ANVISA
Desenvolvido para atender a evolução dos procedimentos
cirúrgicos na realização de orifícios no tecido ósseo,
proporcionando cirurgias mais seguras, rápidas e eficazes
para médios e grandes fragmentos.Equipamento leve e
com formato anatômico, confeccionado em alumínio e aço
inox A/S. Pistola compatível com adaptador digital
Mangueira de ar comprimido de 3 m de comp. Mínimo
1,2m. Sistema de proteção contra aspiração de
Unidade
fragmentos ósseo , trava de segurança. Rotação de 0 a
30000 rpm, acionamento progressivo com controle de
velocidade no gatilho, canulado de 5.5 mm, autoclavável a
135°C, pressão de trabalho de 7,0 a 8,0 Kgf/cm²,
mecanismo pneumático rotacional, fluído de passagem:
nitrogênio ou ar filtrado. Sistema de acoplamento com
encaixe rápido facilitando o manuseio de cabeçotes,
passador de fios e mangueira, Funcionamento sem
35
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lubrificação. Registro ANVISA.
Composição do conjunto:
01 – Manopla do Perfurador Ósseo Canulado
- 01 – Cabeçote Simples (abertura 0.0 – 6.5 mm)
- 01 - Cabeçote Redutor com Mandril (abertura 0.0 - 10.00
mm)
- 01 - Mangueira
- 01 – Regulador de Pressão (calibrado, não autoclavável,
acompanha manual do fabricante),
- 01 - Passador de Fio - abertura 0.5 — 2.0 mm
- 01 – Chave Mandril para Cabeçote Simples
- 01 – Chave para Mandril 10.0 mm
- 01 – Caixa de Esterilização Master
Conjunto de brocas 0,5 a 5,0MM
50
51
52
53

54

Sensor de SPO2
Cabos de ECG 5
vias para monitor
Braçadeira adulto
Tubo extensor

Traqueias para o
respirador de
transporte

20

Unidade

Sensor
de
SPO2,
multiparamentros G3

20

Unidade

Cabos de ECG 5 vias para monitor, compativel com
monitor multiparamentros G3

20

Unidade Braçadeira adulto, Compativel com monitor G3

20

Unidade Tubo extensor, compativel com monitor G3

5

compativel

com

monitor

Circuito Ventilador Compatível com Drager Oxylog 2000 e
3000Este sistema de transporte ergonômico é a solução
Unidade integrada para o simples transporte com o Oxylog® 3000,
o Oxylog® 2000 plus e um cilindro de oxigênio.
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º________________, com sede à
__________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome,
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes
para junto ao Hospital Regional de Janaúba-MG praticar os atos necessários para representar a
outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º <<SequencialModalidade>>
<<ExercicioProcesso>>, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços
e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial.

Local, data e assinatura
__________________, de ______________de ______

______________________________________
Assinatura do Licitante

Reconhecer firma (s).
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade: Pregão Presencial
Nº do Edital: 000029/2017
Numero Processo: 000039/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros

1 - Local de entrega: Conforme determinado pela Fundação Hospitalar de Janaúba.
2 - Prazo do Registro: 12 meses
3 – Prazo de validade da proposta: será de 60 dias.
4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Hospital
Regional, por meio de pagamento por processamento eletrônico.

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
PROC. LIC. Nº 000039/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000029/2017

ITEM

DESCRIÇÃO
PRODUTO

QUANTIDADE
MENSAL

PROPOSTA DE PREÇOS
QUANTIDADE MARCA/
ANUAL
MODELO

UNIDADE

001
002
...
...

VALOR
UNIDADE

VALOR
TOTAL

KG
UN

TOTAL

_______________ , ____ de __________________de _______

Assinatura do Signatário - Reconhecer Firma

OBS: As propostas além de impressa deverão ser apresentadas em cd ou qualquer outro
meio magnético.
Baixar proposta do Sistema
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_____________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº
_______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a.)
_______________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
._________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, para fins do disposto
no
subitem
5.6.2.1,
do
Edital,
do
Pregão
Presencial
nº
<<SequencialModalidade>>/<<ExercicioProcesso>>, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(.... ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de 04/12/2006;
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________________
(local e data)

__________________________________________
(representante legal)

Observações:
1) Assinalar com um ―X‖ a condição da empresa;
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa; e
3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.
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V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial
Nº do Edital: 000029/2017
Numero Processo: 000039/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na
___________________________________________(endereço completo), inscrita no CNPJ nº
_________________________________________, vem, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr (a)
_______________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
_________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º,
VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº
<<SequencialModalidade>>/<<ExercicioProcesso>> Hospital Regional de Janaúba/MG.

___________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante)

Observações:
1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa; e
2) esta Declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.
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VI- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A ________(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ nº
____________, situada à __________(endereço completo)____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)._____________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ).

___________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Observações:
1) Assinalar com um ―X‖, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa; e
3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação.
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VII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _____________________., inscrita no CNPJ _________________________, por
intermédio do seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da
lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo
licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra
suspensa do direito de licitar ou contratar com as
Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

___________________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Observação:
a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar
assinada pelo representante legal da empresa.
b) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação
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Anexo VIII – MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Presencial
Nº do Edital: 000029/2017
Numero Processo: 000039/2017
Data da Abertura: 27/12/2017 09h00min:00
Aos ...... de ............... de 2017, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº.
000029/2017, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no
artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 001/2006 de 02
de janeiro de 2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre a Fundação Hospitalar de Janaúba e a Licitante Vencedora.
Objeto

: Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros.

Período

: 12 (doze) meses.

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

Dados do Fornecedor Vencedor:
Nome do Fornecedor:
Endereço:
Cidade/UF:
CEP:
CNPJ:
Representante:
Carteira de Identidade:
CPF:

<<NomeFornecedor>>
<<EnderecoFornecedor>>
<<CidadeFornecedor>> - <<UFFornecedor>>
<<CEPFornecedor>>
<<CNPJFornecedor>>

Itens do Fornecedor:
<<FornecedorItemVencedor>>
1.2 – A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Fundação Hospitalar de
Janaúba mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá
a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile.
1.3 – Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis a contar
da data do recebimento da Autorização de Compras.
1.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias após conferência da entrega, dias contados da
apresentação da nota fiscal/fatura na Secretaria de Finanças do Hospital Regional, desde que
tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto da presente licitação conforme Autorização de
Compra, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A apresentação da
Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e dados bancários
acompanhados das provas de regularidade com a Certidão de Débitos relativos a Créditos
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Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS.
1.5 – Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com
os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
1.6 – Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito
após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüentemente aceito, de imediato.
1.7 – As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações orçamentária:
Ficha – 596 04.04.01.04.01.01.10.122.4101.1101.4.4.90.52.00 Equipamento e Material
Permanente
Ficha – 614 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.1103.4.4.90.52.00 Equipamento e Material
Permanente
Ficha – 620 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.2104.3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.8 – Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração afirmar as contratações
com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do
parágrafo 4º, artigo 15º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
1.8.1 – Fica nomeado como fiscal desta Ata de Registro de Preço o funcionário de cada Secretaria,
que atuará no acompanhamento do pedido e retirada dos materiais.
1.9 – O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
1.9.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste
edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da
proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.
1.9.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33% (zero vírgula trinta e três por
cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 02 (dois)
dias consecutivos de atraso ou de demora.
1.9.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte
inadimplida da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva
substituição dos produtos.
1.9.4 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar
e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores
do Hospital Regional de Janaúba, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do serviço;
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c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1.10 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e
nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.8666/93, ou a pedido justificado do
interessado e aceito pela Administração.
1.11 - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste processo.
1.12 - Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada
pela adjudicatária.
1.13 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo a
critério da FHJ, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, por um período sucessivo de até 60
(sessenta) meses, através de termo aditivo.
1.14 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital de Pregão Presencial 000029/2017 e a proposta da detentora da Ata naquilo
que não contrariar as presentes disposições.
1.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Janaúba- Minas Gerais, excluído qualquer outro para
dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
1.16 – Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus
representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,
na presença das testemunhas abaixo.

Janaúba, MG .........., de ...................de 2017.

__________________________________________
Bruno Ataíde Santos
Diretor Geral da Fundação Hospitalar de Janaúba - FHJ

__________________________________________
Contratante

TESTEMUNHA:
a) ____________________

b) _____________________
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Anexo IX – MODELO DE CONTRATO
Termo de contrato, que entre si celebram a Fundação
Hospitalar de Janaúba, e a empresa __________, para a
Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e
outros, e em conformidade com o processo nº.
00029/2017, Pregão Presencial nº. 00039/2017.

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA, ESTADO DE MINAS GERAIS, Pessoa Jurídica de
Direito Público, com endereço a AV. Pedro Álvares Cabral, 140, B. Veredas, CNPJ n°
14.706.049/0001-79, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Diretor o Sr. Bruno Ataíde Santos, do outro lado, a empresa, ___________, inscrita no CNPJ/MF
sob nº _________, com sede na __________________, na cidade de ____________, neste ato
representada pelo Sr.(a) ________________, brasileira, portador da carteira de identidade nº
___________ órgão expedidor SSP – MG, CPF _______________, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão Presencial nº 00029/2017 e Processo n°
00039/2017, têm, entre si, ajustado o presente contrato de fornecimento, que se regerá pelas
normas das Leis nos 10.520/2002 e 8.666/93, e pelas cláusulas e condições seguintes:
[

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a qualificação e classificação de empresa para
fornecimento de Aquisição de móveis, equipamentos de informatica e outros, a contratação de
empresa do ramo pertinente, para fornecimento, conforme demanda estimada dos produtos,
durante o período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
2.1 Entregar, os bens no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta,
contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.
2.2. Observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes, validade etc.;
2.3. Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal e técnica;
2.4. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado,
inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
2.5. Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por ou seus empregados, contratados prepostos, envolvidos
na execução do contrato;
2.7. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer
autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos
acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE. Caso este seja
chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a
46
Av. Pedro Álvares Cabral, n° 140 - Fone: (38) 3821-2406 – CEP: 39.440-000 – B. Veredas –
Janaúba/MG - www.hrjanauba.com.br

HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA

CONTRATADA obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que
abrangerá despesas processuais e honorárias de advogado arbitradas na referida condenação.
2.8. A CONTRATADA deverá oferecer produtos de qualidade com completa assistência técnica e
capacitação para os colaboradores da CONTRATANTE.
2.9. Manter estoque regular dos produtos, de modo a poder atender de imediato as solicitações
para atender os Setores do Hospital Regional;
2.10. A CONTRATADA obriga-se a manter atendimento diário, no mínimo de 7:00 (sete) até as
17:00 (dezessete) horas, todos os dias da semana.
2.11. Substituir, reparar, corrigir os produtos que apresentem problema ou defeito, durante o
período de validade técnica dos mesmos, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias uteis.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, servidor
especialmente designado;
3.2. Proporcionar todas as condições necessárias, para que a contratada possa cumprir o
estabelecido no contrato;
3.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual,
que venham a ser solicitados pelos técnicos do contratado;
3.4. Fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços objeto do contrato;
3.5. Garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado nas dependências dos órgãos
ou entidades contratantes, quando necessário para a execução dos serviços, objeto do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
4.1- Os valores dos produtos ora contratados segue em anexo.
Item

Descrição do Material / Serviço

Unidade Medida

Valor
Quantidade Unitário

Valor Total

1
2
Total do Fornecedor: R$

4.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após conferência da entrega e serão
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no Hospital Regional de Janaúba, desde
que tenha ocorrido à total e efetiva entrega do objeto da presente licitação, conforme Nota de
Autorização de Fornecimento, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A
apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho e
dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Certidão de Débitos relativos a
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Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Fundo de Garantia do tempo de Serviço –
FGTS.
4.3- Durante a vigência da ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 - equilíbrio econômico financeiro, ou de
redução dos preços praticados no mercado.
4.4- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da
Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
[

4.4.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado
será convocado pela Fundação Hospitalar de Janaúba para alteração, por aditamento, do preço da
Ata.
4.5 - Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fornecidos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA
5.1. A entrega dos produtos, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, contendo preço unitário e
total da mesma, deverá ser feita em sua totalidade pela empresa vencedora, no prazo máximo de
até 15 (quinze) dias úteis a contar da data do recebimento da Autorização de Compras e
entregues no horário de 08h00min as 11h00min e de 14h00min às 17h00min em dias úteis no
Almoxarifado da Fundação Hospitalar de Janaúba, situado, na Av. Pedro Álvares Cabral, 140 –
Veredas, Janaúba – MG.
5.2. As despesas decorrentes da entrega do objeto licitado, no local acima referido, correrão por
conta, exclusivamente, do proponente vencedor.
5.3. Os produtos a serem entregues deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, oferecida
pelo fornecedor, podendo ocorrer a substituição ou reparo dos produtos que apresentem problema
ou defeito, durante o período de validade técnica dos mesmos, no prazo máximo de até 15
(quinze) dias úteis.
5.4. Na nota fiscal deverá constar o número de lote e validade dos produtos, bem como o número
da ordem fornecimento.
5.5 Os produtos desta licitação deverão em sua plenitude ser de boa qualidade, bem como,
respeitar as especificações supracitadas, sob pena de descumprimento contratual.
5.6. Os produtos que vierem a ser entregues pela contratada, e não estiverem em boa qualidade
deverão ser obrigatoriamente substituídos por outros que atenda as exigências, obedecendo ao
prazo de entrega.
5.7. O transporte dos bens, objetos dessa licitação deve ser feito dentro do preconizado, seguindo
as normas vigentes de segurança e transporte, temperatura específica exigida para o produto, em
veiculo limpo, com cobertura protetora para carga, de forma que mantenha a integridade do
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produto. Caso a empresa vencedora descumpra os quesitos de transporte, o Hospital poderá
rescindir o contrato com a empresa.
5.8. Caso a empresa vencedora descumpra os quesitos de transporte, o Hospital poderá rescindir
o contrato com a empresa.
5.9. Na entrega serão verificados os prazos de garantia e o estado de conservação das produtos.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 As despesas realizadas por força deste contrato correrão no presente exercício, à conta da
Dotação Orçamentária:
Ficha – 596 04.04.01.04.01.01.10.122.4101.1101.4.4.90.52.00 Equipamento e Material
Permanente
Ficha – 614 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.1103.4.4.90.52.00 Equipamento e Material
Permanente
Ficha – 620 04.04.01.04.01.01.10.302.4102.2104.3.3.90.30.00 Material de Consumo
CLÁUSULA SETIMA – DA VIGÊNCIA
7.1- O presente contrato terá a vigência de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo, a critério da Administração ser prorrogados por 60 (sessenta) meses, através
de termo aditivo.
7.2- O (A) CONTRATADO (A) deverá manifestar-se oficialmente à CONTRATANTE, sobre o
interesse em não dar continuidade ao presente contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias anteriores ao término da vigência deste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da
Lei Federal nº 8.666/93.
8.2 - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar
prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (centro e vinte) dias para ocorrer à rescisão.
Se neste prazo o (a) CONTRATADO(A) negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a
multa cabível poderá ser duplicada.

CLAÚSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1- A fiscalização da entrega do objeto desta licitação será realizada pelo responsável do
almoxarifado desta Fundação, aqui nomeado Gestor deste contrato.
9.2 - Em conformidade com o Art. 1º da Lei 10.520/2002, os produtos descritos na planilha em
anexo ao processo a serem utilizados pela Fundação, são bens comuns.

CLAÚSULA DECIMA– DAS PENALIDADES
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10.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes
penalidades:
10.1.1- multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
10.1.2- multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 01 (um ano);
10.1.3- multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02(dois anos).
Observação:
As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE CONTRATO
11.1 - As partes somente poderão alterar as Cláusulas constantes deste instrumento, nas
hipóteses previstas na lei 8.666/93, e as suas condições legais pertinentes, via termo aditivo.
11.2 - Durante toda a execução do contrato e, especialmente, nos casos omissos, será aplicada a
Lei de Licitações (Lei 8.666/93) para dirimir possíveis dúvidas ou complementar direitos de que
gozam as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na
execução deste Contrato.
12.2 - E, por estarem justos e contratados, de pleno acordo com as cláusulas e condições ora
fixadas, firmou-se este Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e depois de lido e
achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo, vai por elas assinado.
Janaúba, ___ de _____ de 2017.
________________________________________
Bruno Ataíde Santos
Diretor Geral - Hospital Regional de Janaúba- FHJ
Contratante
________________________________________
Contratada

Testemunhas:
_____________________________
CPF:

_______________________________
CPF:
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