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O Prefeito Municipal de Pinheiro Machado, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n°. 

8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas atualizações, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que na data 

e horário especificados no quadro acima, nas dependências da Prefeitura Municipal reunir-se-á a Comissão Permanente de 
Licitações, onde serão recebidos e abertos os envelopes contendo os documentos e propostas, conforme as condições 
seguintes: 
 
1. DO OBJETO 

 
O objeto da presente licitação é aquisição de um Aparelho de Ultrasonografia, conforme descrição e quantidade 

descrita no ANEXO I, e que este, preferencialmente, esteja disponível para entrega  em período máximo de 10 dias. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste edital e seus 

anexos. 
2.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

a) Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de PINHEIRO MACHADO, cujo conceito 

abrange a Administração direta e indireta, as entidades com personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e 
as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento; 
b) Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que 

abrange a Administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e 
as fundações por ela instituída e mantida; 
c) Empresas em forma de consórcios e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) Os enquadrados no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações: servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação; 
e) Empresas em processo de falência ou de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 
3.1. A documentação referente ao credenciamento DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES acompanhada 

de documento de identidade. 
3.2. O interessado, ou seu procurador, deverá apresentar-se perante o pregoeiro para proceder ao respectivo credenciamento, 

munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais. 
3.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 

licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
3.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 

representada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
3.5. Para o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência); 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do 

outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento que 
comprove os poderes do mandante para a outorga (cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência); 
c) o representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto; 
d) Sendo PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento comprobatório 

dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o 
ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento; 
e) Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do pregão. No caso de cópias, as 

mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio. 
3.6. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado. 
3.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
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4.1. As empresas poderão efetuar a entrega de envelopes através de via postal ou similares. A empresa que não mandar 

representante, automaticamente está impossibilitada de participar dos lances. 
4.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

edital. 
4.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 
4.4. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à 

Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes, devidamente lacrados (colados), referentes a 
PROPOSTAS DE PREÇO (Envelope A) e DOCUMENTAÇÃO (Envelope B), contendo na sua parte externa fronteira, a 

seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2013 – 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa). 
 
AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2013 –  
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa). 

 
4.5. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 
4.6. O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública do Pregão, consultar o Cadastro da licitante, para comprovar os poderes 

do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
5.1. A proposta comercial deverá ser apresentada no Envelope A, em uma via, preenchida, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinada e identificada com a razão social da licitante. 
5.2. A proposta deverá conter: 

a) Preço unitário e total do item; 
b) O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. Não havendo a informação deste prazo, será 

considerado o citado acima; 
c) Prazo de entrega do objeto 

5.3. A proposta deverá obedecer os seguintes critérios: 
a) Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e outros), comerciais, 

trabalhistas, tributárias, material, taxas, seguros, tarifas, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 
venham a incidir sobre os serviços, objeto, desta Licitação; 
b) Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, sendo desconsiderada 

qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 

 
6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
6.1. O julgamento da Proposta será por Item. No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, Inciso X da Lei Federal nº. 

10.520/2002, que rege a modalidade Pregão (menor preço e condições definidas neste edital). 
6.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos 
itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
6.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores 

propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas. 
6.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, 

individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 
6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente 

dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de classificação decrescente dos preços. 
6.7. É vedada a oferta de lance com empate. 
6.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas 

neste Edital. 
6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de 

lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o 

valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu 

desinteresse em apresentar novos lances. 
6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o Menor preço por Item, o Pregoeiro verificará a 

aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
6.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 
6.14. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no todo ou em parte. 
b) apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou superiores aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II 

da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
c) sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do objeto 

licitado. 
d) que contiverem opções de preços alternativos, que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou 

que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital. 
6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes 

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para habilitação e dos recursos interpostos. 
6.16. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 

 
7.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará a habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s) do 

certame, para comprovar a regularidade da situação do(s) autor (es) da(s) proposta(s), avaliada na forma da Lei nº 8.666/93. 
7.2. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados no Envelope B e serão os seguintes: 
7.3. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme artigo 7º, inciso 
XXXIII, combinado com o artigo 27, inciso V da Lei 8.666/93.  
 
7.4. A sua Habilitação Jurídica, através:  

a) Cédula de identidade dos diretores;  
b) Registro comercial no caso empresa individual;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e 

no caso de sociedades por ações ou entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, acompanhamento de documento de 
eleições de seus administradores;  
d) 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. 
 
7.5. A sua Regularidade Fiscal, via:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicilio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal na sede da empresa;  
d) Prova de regularidade relativa à seguridade social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei;  
e) Prova de regularidade junto ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);  
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;  
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional).  
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e de acordo com a Lei Federal nº 12440/2011.  
i) declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto 

Federal n°. 4.358-02; 
 
7.6. A sua Qualificação Econômico-Financeira, via:  

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior 30 (trinta) dias da data designada para entrega dos envelopes.  
c) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante de que não foi declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública;  
d) Declaração de que aceita os termos e condições do Edital de Pregão Presencial nº em epígrafe.  
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7.7. A sua Qualificação Técnica, via: 

a) AFE: Autorização de Funcionamento da Empresa, emitida pela ANVISA;  
b) Registro do Produto ou isenção junto à ANVISA;  
c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou isenção junto a ANVISA; 
d) Alvará Sanitário atualizado / LF- Licença de funcionamento. 
e) Declaração de que será fornecida Assistência Técnica, com responsável técnico registrado junto ao CREA-RS. 

 
7.8. A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei complementar 123, de 14/12/06, 

deverão apresentar, no envelope de Documentação (Envelope 01), DECLARAÇÃO, firmada por contador de que se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além dos demais documentos previstos neste edital.  
7.9. As cooperativas que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da lei complementar 123, conforme disposto no art.  
34, da Lei 11.488, de 15/06/07, desde que também apresentem, no envelope de Documentação (Envelope 01), 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadra no limite da receita referida acima, além dos demais documentos 
previstos neste edital.  
7.10. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como a Cooperativa que atender ao item 2.4 e/ou 2.5, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.3.3, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame;  
7.11. O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição;  
7.12. O prazo de que trata o item 2.6, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo;  
7.13. A não regulamentação da documentação, no prazo fixado no item 2.8, implicará na decadência do direito à contratação, 

sem prejuízos das penalidades previstas no edital, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
7.14. Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 

Tabelião ou por funcionário do Município, ou por publicação em um órgão da imprensa oficial, ficando dispensados somente os 
documentos originais emitidos pelo sistema de Internet. 

 
Nota Importante: 
 
a) Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de 

Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará 
condicionada à apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 
até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 
b) No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante 

determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º 
da Lei nº. 8.666/93. 
c) Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o contratado apresentar certidão 

positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, 
por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-

lhe(s) adjudicado(s) o(s) item(ns) da licitação e homologado o procedimento. 
 
9. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
9.1. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do Pregão, a proponente 

interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, 
juntando memorial no prazo de 3(três) dias úteis, a contar da ocorrência. 
9.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o(s) 

item(ns) ao(s) vencedor(es), podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93. 
9.3. Como condição para a sua contratação a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter as mesmas condições de 

habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a 
outrem as obrigações decorrentes desta Licitação. 
 
10. DO AMPARO FINANCEIRO 

 
As despesas decorrentes para a realização dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária : 
 

0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
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11. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

 
11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, persistindo o interesse na contratação, no prazo de até 05 dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da referida Legislação.  
11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma 

motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 6.1. 
11.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quando os preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% do valor do contrato e mais a suspensão temporária de 
participar em licitação e impedindo de contratar com a Administração, pelo prazo de dois anos.  
11.4. O contrato para o atendimento das disposições do presente Edital poderá ser fracionado, visando o atendimento e a 

necessidade da administração municipal, não havendo obrigação de quantidade, nem periodicidade de contratação.  
11.5. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, total ou parcialmente, com aviso prévio de 15 (quinze) dias e nas 

demais condições previstas na Lei de Licitações; hipótese em que o Município-Contratante não terá obrigação de pagar 
qualquer espécie de indenização.  
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
12.1. Os pagamentos serão efetuados até 15 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, depois de 

verificada a conformidade com os serviços realizados e ou entrega do produto. 
 
13. DAS SANÇÕES 

 
13.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas no art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, podendo ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar 
e contratar com a Administração Pública , nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na execução do objeto; 
c) não manutenção do lance, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo; 
e) fraude ou falha na execução do contrato; 
f) recusa injustificada em entregar o produto, a empresa estará sujeita à multa diária de 1% (um por cento), calculada sobre 
o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por cento); 

13.2. A cobrança de multa será feita mediante desconto no pagamento da fatura; 
13.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de 

quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital, ou que 

forem consideradas inexequíveis.  
14.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou quaisquer outros documentos.  
14.3. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamação ou recursos, assinar atas e os contratos, os 

licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da comissão julgadora.  
14.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes 

retardatários.  
14.5. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão do seu direito de participar 

das fases subsequentes.  
14.6. Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão rubricados pela Comissão Permanente 

e pelos representantes ou procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das 
propostas.  
14.7- Fazem parte integrante deste edital: 

 Anexo I – Planilha com descrição do objeto e quantitativos 
 Anexo II - Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF). 
 Anexo III - Declaração de Idoneidade. 
 Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial. 
 Anexo V - Minuta de Contrato 

14.8. Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a presente licitação, conforme lhe 

faculta o artigo 49, da Lei nº 8.666.  
14.9 - A presença do representante de cada licitante na apresentação da proposta é aconselhada para dirimir dúvidas, 

aposição de assinatura, rubrica e demais registros.  
14.10- A empresa que não estiver presente na abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, renuncia ao prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93.  
14.11. Fica assegurada a readequação do equilíbrio econômico do contrato, sempre que os custos foram alterados, para 

atender a legislação específica Federal e Estadual.  
14.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro Machado para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Edital.  
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14.13. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário expediente, junto à Prefeitura Municipal de Pinheiro 

machado, pelo telefone (53) 3248 3500, ou pelo site: www.pinheiromachado.rs.gov.br       E-mail : 
licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br 
14.14. Todos os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, Sito à Rua Dutra de Andrade, 476 – Pinheiro 

Machado/RS. Horário: Pela manhã entre 08:30h e 11:30h e pela tarde entre 13:30h e 16:30h. 
 

Pinheiro Machado, 23 de maio de 2013.  
 
 
 
 
 

 
Com exceção do objeto, sobre o qual o Procurador 
jurídico não possui conhecimento técnico para se 
manifestar, este edital se encontra examinado e 
aprovado pela assessoria jurídica. 
 
 
___________________________________________ 

Claudiomar da Rosa Gomes 
OAB/RS – Procurador Geral do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

José Felipe da Feira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
____________________________________________ 

Comissão de Licitações 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Item Descrição(configurações mínimas) 
Valor 

Referência 
01 Aparelho de ultra-sonografia para diagnóstico colorido com Doppler, Doppler pulsátil 

com colorização, Doppler contínuo e Power Doppler, Modo B e modo B/M, 3D 
FreeHand, dedicado á área de Cardiologia, Ginecologia, Mama, Abdominal, 
Obstetrícia, Intra-operatório, Musculoesquelético, Urologia, Pequenas Partes, 
Vascular e contraste. Monitor LCD de 19”, Tela de touch Screen, Braço Articulado 
com ajuste de Altura e Rotação; Painel de Controle com Ajuste de Altura e Rotação, 
Teclas Retroiluminadas, 03 conexões universais simultâneas e ativas, sem 
adaptador; 06 portas USB; O equipamento deve possuir HD com capacidade não 
inferior a 300 GB, Gravador de CD/DVD integrado; B, M, Color Doppler, Power 
Doppler, Power Doppler Direcional e Doppler Pulsado (PW); Cardio (Modo M 
Anatômico, Modo M Color, Doppler Contínuo (CW), Imagem Tissue Doppler; Modos 
B, Dual, 4B, B/C, M/B, M/D, B +Cor+Doppler em tempo real (modo triplex); 
capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem 
congelada; imagem harmônica tecidual; harmônica de pulso invertido; imagem 
trapezoidal; todos os transdutores devem ser multifrequênciais e permitir seleção 
eletrônica de pelo menos 3 diferentes frequências para o modo bidimensional 2D, 
capacidade para ajuste de imagem que permitam a otimização do aparelho para 
cada tipo de exame; Software que elimine estruturas que obstruam a visualização 
da imagem 3D; Sistema: sistema de processamento totalmente digital baseado em 
PC; Com no mínimo de 30.000 canais digitais de processamento; Faixa dinâmica de 
no minimo 200dB; Software de pós processamento para limpeza da área da face 
fetal com apenas um toque de um botão; Zoom; Software para homogeneização de 
ganho e Doppler com apenas um toque; Pós Processamento de imagem; Cine de 
no mínimo 5.000 quadros e Loop Review no mínimo de 7.000 linhas; Cálculo 
Doppler Automático em Tempo Real; Possibilidade de imagem Panorâmica e 
Imagem de Contraste; Software 3D em tempo real - 4D volumétrico, com cortes 
tomográficos em 3D; cortes sagitais, axiais e coronais; Transdutor Linear de banda 
larga com frequência mínima de 5,0 a 13,0 MHZ; com imagem trapezoidal e mínimo 
de 190 elementos(cristais); Transdutor Convexo de banda larga com frequência 
mínima de 2,0 a 6,0 MHZ com no mínimo 190 elementos (cristais); Transdutor 
Endocavitário de banda larga com frequência mínima de 4,0 a 9,0 MHZ; com 
abertura mínima de 150º (FOV); Transdutor Convexo Volumétrico de banda larga 
com frequência mínima de 2,0 a 6,0 MHZ com no mínimo de 190 
elementos(cristais); Impressora de papel termosensível (Vídeo printer) de alta 
resolução para documentação em preto e branco; Manuais de operação (em 
português) do equipamento; Garantia Total de 24 meses. 
Acessórios: 

- No- break com trafo isolador, autonomia de 15 minutos e que seja compatível com o 

equipamento ofertado (incluindo coeficiente de segurança de 20%); 

- Alimentação elétrica compatível com o local de instalação; 

- Manuais de Operação do equipamento; 

- Treinamento de operação de pelo menos 2 dias seguintes com período de 8 horas diárias 

(Application). 

- 01 Impressora Video printer preto e branco compatível com o aparelho de Ultrassom. 
 

111.750,00 

 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO 

Setor de Licitações 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 

 
 Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF). 
 
 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL 027/2013 
AO PREGOEIRO 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Razão Social da licitante e CNPJ) ____________________________________________ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante neste procedimento licitatório, em cumprimento ao inciso XXXIII, 

do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro 

funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
PINHEIRO MACHADO, ........... de .......................de 2013. 
 
 
__________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
(documento obrigatório em papel timbrado da empresa ou com carimbo) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE/FAX: 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL 027/2013, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

............................., ............. de ............................. de 2013. 
 
 
___________________________________ 
NOME: 
 
CARGO: 
 
RG / CPF: 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL 027/2013 
 
AO PREGOEIRO 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
(Razão Social da licitante e CNPJ) ____________________________________________ através de seu Diretor ou 
Responsável Legal, encaminha pela presente, proposta comercial para o objeto deste certame. Declaramos que, no preço 
abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos, frete  e outros. 
 

Item Descrição do produto Marca Modelo Prazo de Garantia Preço R$ 

01      

 
 
 

*Modelo de proposta 

Valor Total: R$ ________________ (________________________) 

Validade da Proposta: ____________________________________ 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a realizar os serviços de acordo com o 

determinado. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
 
PINHEIRO MACHADO,............ de .......................................... de  2013. 
 
 
__________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2.013 
 
 

Contrato   de   Fornecimento   de   um aparelho de Ultrassonografia que 
entre  si  celebram o  MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO e a Empresa  
.......................  

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes, de um lado, O MUNICÍPIO DE PINHEIRO 
MACHADO, Entidade Jurídica de Direito Público, com endereço a rua Nico de Oliveira, 763, inscrição no CGC/MF n° 
88084942/0001-46 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

Jose Felipe da Feira, casado, inscrito no CPF/MF. sob o n°. xxx.xxx.xxx.xx, de outro a Empresa, ............................ inscrita no 
CGC/MF. sob o n° ............................, com sede a ....................., em ............................., representada neste ato por seu titular, 
doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2.013, têm justo e 

contratado o seguinte: 
 
0l - OBJETO: O fornecimento ao Município de Pinheiro Machado, de um Aparelho de Ultrassonografia, para as 

Secretarias Muncipal da Saúde e Ação Social, na quantidade de acordo com o edital. 
 
02 – O PREÇO unitário dos produtos da presente aquisição é de: item 1- R$ .............. (..........). 

 
3 - O PRAZO do presente termo será a contar da data da sua assinatura até o dia 20/06/2013, podendo ser 

prorrogado se houver saldo a ser entregue, até o limite dos valores empenhados nessa data. 
 
04 – O PAGAMENTO será efetuado até 15 (Quinze) dias da apresentação da Nota Fiscal e requisição 

correspondente, com atestado de recebimento passado pelo setor competente. 
 

05. Pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado a CONTRATADA sofrerá as sanções 

previstas no Art. 87, inciso III, da Lei n°. 8.666/93, devendo ficar impedida de contratar com a Administração Municipal por um 
período de 02 (anos),assim como, ficando desde já estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) por inadimplemento 
parcial e 20% (vinte por cento) por inadimplemento total da contratada, a título de multa, a ser calculada sobre o valor total da 
proposta. 

 
06 – Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração nos termos dos incisos I a XI e XVII 

do artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21.06.93; amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo o processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a administração e judicialmente nos termos da legislação. 

 
07 – As despesas e custeio do objeto deste contrato correrão por conta da seguinte dotação Orçamentária. 

 
0800 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
0801 SECRETARIA DA SAÚDE 
2025 Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde 

 
08 – O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Pregão presencial nº 027/2013, regendo-se pelas 

normas da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, às quais se sujeitam as partes que o celebram, elegendo o foro 
da Comarca de Pinheiro Machado para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual 

teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também assinam, tudo após ter sido o contrato lido e 
conferido, estando de acordo com o estipulado. 

 
           Pinheiro Machado, .... de ........... de 2.013 
 
 

   MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 
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         CONTRATANTE 

             
     

                                         CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
1- 
 
2- 


