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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Processo n.º: 006/2017 

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com recursos do 

Convênio 516/2012 firmado com o EMG/SES/SUS-MG/FES. 

 

 

RECIBO 

 

A Empresa ______________________________________________________________ retirou 

o Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 e deseja ser informada de qualquer 

alteração pelo e-mail _____________________________________ ou pelo fax: 

_________________________. 

______________________ , _______ /_______ / _______ 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

ESTE RECIBO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE 

QUADROS GODINHO PELAS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO 

PROCESSO, AOS CUIDADOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE 

CÓPIA DIGITALIZADA PELO E-MAIL: licitacao@hospitaldilsongodinho.org.br. 

 

OBS: 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR 

COMUNICAÇÕES DE FATOS OCORRIDOS ANTES DA DATA PREVISTA PARA O 

CREDENCIAMENTO À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU 

PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS. 

mailto:fundilsonlicitacao@ig.com.br
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1 – PREÂMBULO 

 

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO torna público que realizará 

licitação na modalidade de Pregão Presencial, em sessão pública, na sala da Comissão de 

Licitação, localizada à Avenida Geraldo Athayde, 397, 1º andar, bairro Alto São João, na 

cidade de Montes Claros/MG, para Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, com recursos do Convênio 516/2012 firmado com o EMG/SES/SUS-

MG/FES, conforme cláusulas e condições estabelecidas neste Edital. 

 

Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 14.167/2002, 

Decreto Estadual nº 44.786/ 2008, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

O pregão será realizado pela Pregoeira Renata Lúcia Fonseca dos Santos, que terá como 

Equipe de Apoio os Pregoeiros Sidney Cruz e José Mauro Neves Gonçalves Júnior e os 

integrantes da Comissão Especial de Licitação. 

 

2 – OBJETO 

 

Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, com recursos do Convênio 516/2012 firmado com o EMG/SES/SUS-

MG/FES, conforme especificação técnica e condições comerciais, descritos e especificados 

no Anexo I, deste instrumento convocatório. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente 

autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem a todas 

as exigências contidas neste Edital. 

 

3.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

 

I – Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país; 

 

II – Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração 

Pública; 

 

III – Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta 

ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

 

IV – Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1. 
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4 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

4.1 – O interessado deverá protocolizar dois envelopes distintos devidamente identificados 

com os dizeres: “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

4.2 – Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a 

Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 

especificados abaixo. 

 

4.2.1 – Local da sessão pública do pregão presencial: sala da Comissão Especial de 

Licitação da FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, localizada à 

Avenida Geraldo Athayde, 397 – 1º Andar, bairro Alto São João, na cidade de Montes 

Claros/MG. 

 

4.2.2 – Data da sessão pública do pregão presencial: 21/02/2017. 

 

4.2.3 – Horário do início da sessão pública do pregão presencial: 08h:30min (Horário de 

Brasília). 

 

4.3 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________________ 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: __________________________________ 
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4.4 – A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO não se 

responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 

que não sejam entregues à Pregoeira designada, no local, data e horário definidos neste 

edital. 

 

5 – DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – Na sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante deverá se 

apresentar para credenciamento, junto à Pregoeira, devidamente munido de documento que 

o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 

identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente. 

 

5.1.2 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes 

especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

 

5.1.2.1 – No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, 

deverá ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com 

as alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa 

previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de 

administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou 

assembléia em que se deu a eleição. 

 

5.2 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada 

no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da 

Diretoria em exercício, se for o caso, no qual estejam expressos os poderes do signatário 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5.3 – O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo anexo. 

 

5.4 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

 

5.5 – A ausência de representante até o prazo estipulado no Subitem 8.2 importará a 

imediata exclusão do licitante da sessão de lances e renúncia ao direito de manifestação de 

interposição de recursos. 

 

5.6 – Os interessados ou seus representantes, logo após a abertura da sessão, 

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação conforme modelo abaixo: 



 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO 
Um jeito humano de cuidar de você 

 
GESTÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES 

 

 

 
 

Av. Geraldo Athayde, 397 – 1º Andar – Bairro Alto São João – CEP: 39400-292 – Montes Claros/MG – (38) 3229-4089 

5 

 

 

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., 

declara, junto à FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, sob as penas 

da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para participar 

do Pregão Presencial nº. 003/2017. 

 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

5.7 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos na Lei Complementar Federal 

nº. 123/2006 deverá comprovar a condição de pequena empresa quando do seu 

credenciamento junto a Pregoeira. 

 

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1 – As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em papel timbrado 

da empresa, 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, observado o modelo constante do Anexo II que deverá 

ser preenchido integralmente e ser apresentada juntamente com as demais exigências 

deste Edital. 

 

6.1.2 – Nos preços propostos deverão ser incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete 

até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 

do objeto da presente licitação. 

 

6.1.3 – Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 

em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

 

6.2 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um preço, uma marca e um modelo para cada 

item. 

 

6.3 – O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

 

7 – DA HABILITAÇÃO 
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7.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 

 

7.1.1 – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 

7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, e suas alterações ou o instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de 

documentos de eleição ou designação de seus administradores;  

 

7.1.3 – Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

 

7.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à 

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

certame;  

 

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do 

licitante; 

 

7.2.4 – Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS;  

 

7.2.5 – Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS; 

 

7.2.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

7.2.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que haja alguma pendência; 

 

7.2.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 

empresa, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e 

necessária regularização. 

 

7.2.7.2 – O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, se 

requerido pelo licitante. 
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7.2.7.3 – A não regularização da documentação no prazo, implicará a decadência do direito 

à contratação. 

 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.3.1 – Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 

pelo distribuidor do domicílio da pessoa física; 

 

7.4 – DECLARAÇÕES 

 

A licitante deverá apresentar declaração de que não se acha declarado inidôneo para licitar 

e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Pública; e declaração conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal nº. 8.666/93 conforme os modelos: 

 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., 

declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Local e data 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..............................., 

declara, sob as penas da lei, que não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Local e data 

 

Nome e assinatura do representante legal 

 

 

7.6 – Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
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acompanhada do respectivo original para ser autenticada pela Pregoeira ou por membro da 

equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em 

publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

 

7.7 – O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade 
Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Governo do 
Estado de Minas Gerais poderá apresentá-lo em substituição aos documentos exigidos nos 
subitens 7.2, 7.3 e 7.4. 
 
7.7.1 – O documento constante no CRC que esteja com validade expirada deverá ser 
apresentado no ato da habilitação com a validade em vigor. 
 
7.7.2 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos neste edital, sendo 
desconsiderados todos os demais. 
 
7.8 – O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação 
do licitante. 
 
8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 
8.1 – No horário e local indicados neste edital será aberta a sessão de Pregão, quando os 

interessados ou seus representantes devidamente credenciados, apresentarão declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua 

imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

8.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 

credenciamento, não se admitindo novos participantes no certame. 

 

8.3 – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

8.3.1 – Abertos os envelopes de propostas comerciais, estas serão analisadas verificando-

se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

 

8.3.2 – A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor preço para participarem dos lances verbais, de cada Item. 

 

8.3.3 – Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de 3 (três), incluída a proposta de melhor preço, para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 

8.3.3.1 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
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independentemente do número de licitantes.  

 

8.4 – DOS LANCES VERBAIS 

 

8.4.1 – Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais. 

8.4.2 – Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será efetuado sorteio para determinar a ordem de apresentação dos lances. 

 

8.4.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

8.4.4 – A etapa de lances será considerada encerrada para o Item quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

8.4.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades constantes deste Edital. 

 

8.5 – Antes da abertura dos envelopes contendo as propostas, a Pregoeira poderá definir 

com os licitantes, o percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo 

máximo para sua formulação, sendo que não havendo consenso, a definição será mediante 

votação entre os licitantes e caberá à Pregoeira, no caso de empate, o voto de desempate. 

 

8.6 – JULGAMENTO 

 

8.6.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado PARA O ITEM. 

 

8.6.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

8.6.2.1 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço, quanto ao objeto e o valor estimado da contratação. 

 

8.6.2.2 – Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

8.6.3 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação. 
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8.6.3.1– Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 

atender às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços inexequíveis. 

 

8.6.3.2 – Caso entenda que o preço é inexequível, a Pregoeira deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de 

seu preço. 

 

8.6.3.3 – Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 

 

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Fundação; e 

 

b) contratação em andamento com preços semelhantes; 

 

8.6.3.4 – O licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Pregoeira e que não 

demonstre posteriormente a   sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela 

não-manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei nº 14.167, de 2002, sem prejuízo 

de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.6.4 – Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o 

proponente vencedor. 

 

8.6.5 – Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de 

habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do 

proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

proponente declarado vencedor. 

 

8.6.6 – Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas 

até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras. 

 

8.6.6.1 – A Pregoeira convocará a pequena empresa detentora da proposta de menor valor 

dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 

superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente 

vencedor, para que apresente nova proposta de preço INFERIOR ao valor da melhor oferta 

inicial, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

 

8.6.6.2 – Realizada nova oferta de preço, nos termos do subitem anterior, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

8.6.6.3 – Sendo aceitável a nova oferta de preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da pequena empresa que a tiver formulado, para confirmação 
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das suas condições de habilitação. 

 

8.6.6.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo previsto no item 7.2.7.1, para a devida e necessária regularização. 

 

8.6.6.3.2 – Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa 

regularizar sua documentação fiscal, a Pregoeira deverá suspender a sessão de pregão e 

registrar em ata que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia, 

horário e local informados para a retomada da sessão. 

 

8.6.6.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

8.6.6.5 – Se a pequena empresa não apresentar nova proposta de preços ou não atender às 

exigências de habilitação, a Pregoeira convocará as pequenas empresas remanescentes 

que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.6.6.1, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

 

8.6.6.6 – Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências 

documentais de habilitação, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame ao licitante 

originalmente declarado vencedor. 

 

8.6.6.7 – O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por pequena empresa. 

 

8.6.7 – Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a Pregoeira poderá negociar 

com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

8.6.8 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, 

Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

 

9 – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

9.2 – O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
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serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

 

9.4 – Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados 

à Pregoeira e protocolizados junto à Comissão de Licitação em dias úteis, no horário de 14 

às 17 horas, que deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que 

decidirá sobre sua pertinência. 

 

9.5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.6 – O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.7 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que forem enviados por fax ou e-mail. 

 

9.8 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de 

interposição, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” das propostas desclassificadas ficarão à disposição 

para serem retirados, inviolados, até o prazo de 30 (trinta) dias, quando serão descartados a 

critério da CEL. A Pregoeira, poderá ainda reter os envelopes até o encerramento da 

licitação. 

 

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, 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 ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

11 – DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato 

ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV. 

 

11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
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habilitação para assinar o contrato, bem como conservá-las durante toda a sua execução. 

 

11.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

 

11.1.3 – Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante 

deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo 

necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, 

incisos XIV e XV da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 

 

11.2 – O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação, através de FAX, Correio ou e-mail. 

 

11.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

12 – DO PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento será efetuado conforme as condições estabelecidas no Contrato.  

 

12.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta dos recursos repassados pelo 

EMG/SES/SUS-MG/FES, através do Convênio 516/2012 e recursos próprios. 

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 – A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, no prazo estabelecido no item 11.2, 

caracterizará o descumprimento integral da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 

10% (dez por cento) do valor total a contratar, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas neste Edital.  

 

13.2 – A penalidade prevista no subitem acima poderá ser aplicada juntamente com as 

estabelecidas no Anexo IV deste Edital, garantida a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo. 

 

13.3 – A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública também poderá ser aplicada àqueles que: 

I – Retardarem ou prejudicarem a execução do pregão; 

II – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

III – Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, e; 

IV – Não mantiverem a proposta ofertada. 
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14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

 

14.2 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

14.2.1 – Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, à 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, no prazo máximo de até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública, endereçados à 

Comissão Especial de Licitação. A consulta poderá ser feita também através do e-mail: 

licitacao@hospitaldilsongodinho.org.br no mesmo prazo. 

 

14.2.2 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

 

14.2.3 – Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 

correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, fax ou e-mail. 

 

14.2.4 – Somente serão analisadas impugnações encaminhadas por escrito à FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO. Não serão aceitas impugnações 

apresentadas por fax ou e-mail. 

 

14.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que assim 

desejarem. 

 

14.4 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como 

dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

 

14.5 – É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

14.6 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 

pregão. 

 

14.7 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 
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previstas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

14.8 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto 

deste pregão. 

14.9 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 

parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

 

14.10 – A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação  e 

não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

14.11 – Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas no horário de 14:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira, 

pessoalmente ou pelo e-mail: licitacao@hospitaldilsongodinho.org.br. 

 

14.12 – Este edital encontra-se disponível para consultas e poderá ser retirado 

gratuitamente junto a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

DILSON DE QUADROS GODINHO, onde o interessado deverá apresentar CD virgem para 

cópia da mídia, no endereço indicado no preâmbulo. 

 

14.13 – Integram o presente edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

Montes Claros, 03 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

DÍLSON DE QUADROS GODINHO JÚNIOR 

Diretor-Presidente 
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PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

01 

 
Barra de indexação de base: 
Compatível à mesa do Acelerador Linear Elekta Precise. 
Material: Alumínio espessura: 0,2 a 1cm 
 

Unid 1 

02 

Bases padrão de imobilização de cabeça e pescoço para 
máscaras termoplásticas indexáveis na mesa de tratamento: 
para máscaras termoplásticas material radio-invisível (feixe de 
radiação não é alterado ao passar por ele) indexáveis na mesa 
de tratamento. Possa ser usada em tomógrafos e aparelhos de 
ressonância magnética 

Unid 1 

03 

Bases universais anguladas de cabeça e pescoço para 
máscaras termoplásticas indexáveis na mesa de tratamento: 
material radio-invisível indexáveis na mesa de tratamento. 
Possa ser usadas em tomógrafos e aparelhos de ressonância 
magnética 

KIT 1 

04 

 
Bólus de 1 cm de espessura:  
De material maleável 
Livre de látex 
Calibrado com energias maiores que 1MeV tanto para fótons 
como para elétrons 
Bom contato com a pele 
Que possa ser facilmente cortado 
Com densidade relativa equivalente a de tecidos biológicos 
moles na interação da radiação da matéria. 
Não altera sua composição com irradiação 
Não alérgico e não tóxico 
Facilmente limpo com água e sabão ou álcool 
Tamanho 30x30cm 
 

Unid 1 
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05 

 
Bólus de 1,5 cm de espessura: 
De material maleável 
Livre de látex 
Calibrado com energias maiores que 1MeV tanto para fótons 
como para elétrons 
Bom contato com a pele 
Que possa ser facilmente cortado 
Com densidade relativa equivalente a de tecidos biológicos 
moles na interação da radiação da matéria. 
Não altera sua composição com irradiação 
Não alérgico e não tóxico 
Facilmente limpo com água e sabão ou álcool 
Tamanho 30x30cm 
 

Unid 1 

06 

 
Imobilizadores de perna: 
material: espuma de alta densidade 
tamanho aproximado 40x35x28 
 

Jogo 1 

07 

 
Conjunto de suporte para cabeça timo:  
padrão em acrílico vazado ou PETG 
tipos: de A a F compatíveis à base  
tamanho: 180x285mm 
possam ser usadas em tomógrafos e aparelhos de ressonância 
magnética  
 

Jogo 1 

08 
Chassi ECL oncológico 
• Registro no MS 
• Garantia mínima de 12 meses 

Unid 1 

09 

Liga de baixa fusão 70ºC: Cerrobend 
Liga metálica eutética original de 
Lipowitz Bi(Bismuto)-Pb(Chumbo)-Cd(Cádmio)- 
Sn(Estanho). 

KG 25 
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10 

 
Mesa extensora para IMRT: 
 
Imobilizador Universal de última geração GP-II para tratamento 
IGRT/IMRT/3D de cabeça e pescoço. 
Equipamento revestido em Fibra de Carbono. Permite 
indexação na mesa de tratamento e simulação, é compatível 
com Tomografia e Ressonância Magnética. Inclui 
posicionadores ajustáveis de ombro, 3 CPV de Cabeça e um 
indexador GPIX e compatível com máscaras tipo S. Tamanho 
aproximado: 55.5 x 108.3 cm compatível com equipamento 
Elekta Precise 
 

Unid 1 

11 

 
Rampas de mama : 
Material radioinvisivel  
Compatível a TC e ressonância 
Com pelo menos 6 tipos diferentes de angulação 
Apoio para braços, punhos e mãos direita e esquerda com 
movimentação para ajuste de posicionamento - pelo menos 5 
tipos de angulações.   
Apoio para cabeça. 
Almofada de indexação para prevenir que paciente escorregue 
na rampa 
 

Unid 1 

12 

 
Suportes para tratamento de pulmão:  feito de poliuretano 
 não deforme revestido de material impermeável, resistente e 
de fácil assepsia ofereça apoio para a perna/joelho mantendo a 
flexão de quadril tamanho aproximado: 45x60x25 
 

Jogo 1 

13 

 
Travesseiro: fronha em courvin são de espuma de poliuretano, 
recobertos com capa de tnt e a capa com fechamento em ziper. 
Tamanho 0,63 x 0,45 cm aproximado. 
 

Unid 1 
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14 

 
Cadeira de rodas: 
 
Cadeira de Rodas para transporte, construída com tubos de 
aço carbono; Braços bilaterais escamoteáveis; Freios bilaterais; 
Pedais fixos e ajustáveis na altura, com apoio de pé rebatível 
lateralmente; Apoio de panturrilha tipo faixa; Rodas traseiras 
aro 24 com pneus de borracha, aro de impulsão em aço 
carbono, cubos montados com rolamentos blindados, eixos 
fixos; Rodas dianteiras aro 6, montadas com rolamentos 
blindados, garfo em nylon com eixo vertical, fixados em cubos 
montados com rolamentos blindados; Estofamento 
confeccionado em nylon impermeável; Acabamento em pintura 
eletrostática; Dimensões aproximadas: Larg. do assento: 40 x 
42 x 44 cm; Larg. total: 62 x 64 x 66 cm; Peso aproximado: 16 
kg; Capacidade de Carga mínima de 150 kg. 
• Garantia mínima de 12 meses 
• Registro no MS 
 

Unid 4 

15 

 
Cardioversor:  
Cardioversor para utilização em salas de cirurgias e unidades 
de cuidados intensivos, além de atendimentos externos de 
emergência e transporte. Será utilizado em procedimentos de 
desfibrilação e cardioversão cardíaca, monitoração do ECG. 
Arritmias menos severas, fibrilações atriais, além de preservar 
e manter ritmo cardíaco através de marca-passo externo. 
Aplicação em pacientes adultos e pediátricos. Deve atender as 
especificações técnicas mínimas e características gerais: 
monitor: monitor de ECG para acompanhamento visual dos 
sinais cardíacos; display digital em cristal líquido colorido ou 
tela eletroluminescente de, no mínimo, 7 (sete) polegadas em 
posição vertical para fácil visualização a distância; controle de 
velocidade para o traçado de curva mínimo em 25 mm/s; 
apresentação numérica da frequência cardíaca, em display 
específico ou na tela do monitor. Desfibrilador: bifásico com 
carga ajustável na faixa mínima de 2 a 200 j; desfibrilação 
externa através das pás e/ou eletrodos do marca-passo externo 
não invasivo; tempo de carregamento conforme norma 
específica da ABNT; funcionamento de forma simplificada 
passos 1, 2, 3 com instruções de operação no próprio painel 
(ou monitor); anula carga manualmente; descarga automática 
dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado 
automaticamente pelo operador; a descarga do desfibrilador 
deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em 
cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; indicação 
clara das fases: carregando, pronto, descarregando, 
desarmando; funcionamento tanto a bateria quanto a energia 
elétrica 127 ou 220vac -60 Hz; prover cardioversão 

Unid 2 
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sincronizada. Ecg: aquisição dos sinais cardíacos poderá ser 
feita tanto por intermédio das pás de desfibrilação quanto pelos 
sensores tradicionais de ECG; frequência cardíaca: 40 a 200 
bpm; amplitude selecionável: 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade de 
impressão do sinal de ECG 25 mm/s; derivações: i, ii, iii, avr, 
avl, avf e precordiais; alarmes de máximo e mínimo; registro 
das ocorrências de cada disparo; impressão automática / 
manual; marca passo externo não invasivo; modos possíveis 
de operação: demanda ou assíncrono; frequência que abranja 
a faixa de 40 a 170ppm; bateria: bateria selada recarregável 
acoplada o equipamento de modo a proporcionar sua troca 
pelo próprio operador, ou seja, sem a necessidade de abrir o 
equipamento utilizando para isso chaves de fenda, Philips ou 
similares; deve possuir carregador interno ao equipamento; 
alarme de baixa carga da bateria; indicação da situação da 
bateria; o sistema de bateria(s) do equipamento deve ter a 
capacidade de efetuar, no mínimo, 30 descargas sem precisar 
de recarga durante esse período. Memória: arquivar, no 
mínimo, os últimos 20 eventos, ou mínimo de 2 horas com data 
e hora; modulo DEA; módulo DEA com orientação do usuário 
mediante mensagens de texto e áudio. Características 
mecânicas: grau de proteção mínimo IP 23.  Acessórios: 01 
(um) cabo paciente protegido contra interferências com 05 vias; 
01 (um) eletrodo descartável multifunção para marca-passo 
externo não invasivo e DEA tamanho adulto/pediátrico. 01 (um) 
par completo de pás externas para pacientes adultos com pás 
pediátricas embutidas; 01 (um) rolo de papel para registro; 
todos os componentes ou acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento. 
 

16 

 
Carrinho de emergência: 
Confeccionado totalmente de estrutura em aço inox reforçado; 
Dotado de 04 gavetas, sendo a primeira com divisões para 
medicamentos; rodízios de 6” com trava de segurança; 
Pára-choques de proteção; puxadores; suporte para soro com 
altura regulável; dotado de suporte giratório universal para 
cardioversor; suporte para cilindro de 02; tampo em aço inox 
para manipulação dos medicamentos; filtro de linha com 04 
tomadas;  
tábua de massagem cardíaca e lixeira. dimensões: 0,65 x 0,45 
x 0,70. Travamento simultâneo de todas as gavetas através de 
um único lacre 
• Garantia mínima de 12 meses 
• Registro no MS 
 

Unid 1 
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17 

 
Foco móvel: 
- Foco auxiliar clínico, ambulatorial e ginecológico móvel com 
estrutura em aço, com pintura eletrostática, haste regulável 
cromada, haste flexível para direcionamento da luz e cúpula em 
alumínio; Deve possuir iluminação a LED, com sistema bivolt; 
Estrutura montada sobre rodízios de polipropileno; Compostos 
por LEDs; Temperatura de cor de aproximadamente 5000K; 
Modo de operação: contínuo; Características Técnicas: Número 
de Cúpulas: 1 (uma); Haste Flexível: 30 cm no mínimo; 
Diâmetro da Cúpula: 75 mm no mínimo; Luminância 
aproximada no Campo Operatório: 20.000 Lux (aferido a 50cm 
da fonte luminosa); Campo: 17 mm; Dotado de haste com 
regulagem de altura (1,50 / 2,00 m); Chave liga / desliga. 
Cúpulas com movimentos torção, flexão, basculante; Altura 
mínima: 1,50 M. Equipamento enquadrado às Normas Técnicas 
NBR IEC 60.601-1/1994 + Emenda 01/1997 e NBR IEC 
60.601-1-2. Possuir Registro no Ministério da Saúde; Empresa 
Certificada de acordo com a NBR ISO 13485/2004 – Sistema 
de Gestão da Qualidade para Produtos para a Saúde. No valor 
apresentado deverá estar contemplado o frete, instalação e o 
treinamento da equipe de usuários do equipamento. 
 

Unid 1 

18 

 
Lixeira inox sem tampa 
•  Prata 
• Tela de metal 
• Tamanho 26 cm 
• Altura 28 cm 
• Largura 26 cm 
• Peso 0,80 Kg 

Unid 20 

19 

 
Lixeira inox sem tampa: 
• Prata 
• Balde redondo removível com alça 
• 12 Litros 
• Pedal 
• Dimensão: 25 x 41 
 

Unid 5 

20 

 
Maca fixa cama hospitalar com grades:  
Maca fixa hospitalar com grades e estrutura em tubo redondo 
de 38,1 x 1,2mm, leito estofado revestido em courvim, com 
cabeceira regulável através de cremalheira. Tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente 
resistência química e mecânica. Pés com ponteiras. 
Capacidade mínima de 120 kg. Dimensões aproximadas: 1,90 
x 0,60 x 0,80m. 

Unid 1 
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Cama fawler: Cama hospitalar com cabeceira e peseira 
removíveis em poliuretano injetado; Base em tubo quadrado 
40x40x1,5 mm no mínimo e dispor dos pés recuados; Estrutura 
do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm 
perfiladas em  
U no mínimo. Estrado articulado em chapa de aço de 1,5 mm, 
no mínimo; Permitir os movimentos Fawler, trendelemburg, 
dorso, joelhos e vascular, comandadas por no mínimo duas 
manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite; 
Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 
35 x 1,5 mm, no mínimo. Com para-choques redondos na 
cabeceira e peseira para proteção mutua contra impactos na 
parede; Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox, 
preferencialmente; Tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e 
polimerizado em estufa de alta resistência química e mecânica; 
Rodízios de no mínimo 75 mm de diâmetro, com freios de 
dupla ação em diagonal. Capacidade mínima de 180 kg. 
Dimensões mínimas: Externas: 2,10 x 1,00 x 0,68 m. Internas: 
1,90 x 0,90 m. Colchão com revestimento em napa (courvim), 
cor azul; Possuir respiros laterais, preferencialmente; Placa de 
espuma 100% poliuretano D 28; Medidas do Colchão 
compatível com a cama fornecida. A cama devera possuir 
Registro no Ministério da Saúde; Garantia de 12 (meses) contra 
defeitos de fabricação. 
 

Unid 3 

22 

 
Maca para transferência: 
Estrutura tubular em aço redondo, Leito em chapa de aço inox - 
Grades laterais pintadas - Suporte de soro pintado, Varões de 
deslizamento cromados, Rodízios de 4" sendo 2 com freios - 
Acabamento com pintura eletrostática a pó (epóxi) - Dimensões 
do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura. 
• Garantia mínima de 12 meses 
• Registro no MS 
 

Unid 2 

23 

 
Escadinha de 2 degraus cromada: 
 
• Escada com dois degraus  
• Em tubo de aço inoxidável de 7/8 x 1,20 mm  
• Com ponteiras de borracha 
• Piso confeccionado em aço inoxidável de 15 mm revestido em 

Unid 
27 
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material antiderrapante. Bordas em chapa de aço inoxidável de 
0,80 mm.  
• Dimensões 0,37 x 0,25 x 0,23 mm. 
• Garantia mínima de 12 meses 
 

24 

 
Poltronas Quimioterapia reclinável: 
 
Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base em tubo redondo 
de 32 mm. Encosto reclinável qualquer posição, acionado 
através de amortecedor a gás. Estofamento em espuma 
densidade 28, não deformável, com revestimento em courino. 
Concha em poliuretano para coleta de sangue acoplada. 
Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio 
de fosfatização. Cor preta. 
• Capacidade mínima de 200 kg 
• Garantia mínima de 12 meses 
 

Unid 
10 
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L0TE 02: INFORMÁTICA  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

01 

 
Computador all in on 18’ com no mínimo:  

 Processador: Intel ou AMD Dual-Core, 2.4 Ghz, 2 MB Cache 
ou superior 

 Placa-mãe: Compatível com o processador ofertado 

 Sist. Operacional: Windows 8.1 Professional ou superior  

 Tela: LCD de 18.5’ com tecnologia LED 

 Memória RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz  

 Disco Rígido: 500 GB, SATA III, 2,5” 

 Unidade Ótica: DVD±RW  

 Leitor de Cartões: SD / MMC / MS / MS Pro  

 Gráficos: HD Graphics integrado ao processador . 
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição 
(HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.1 e OpenGL 4.2. 
Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB  

 Conectividade: Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM e 
Bluetooth 4.0 LE 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit 
Ethernet 

 Portas de Conexão: 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 
(saída), 1x RJ-45, 1x line-in (microfone), 1x line-out (fone 
ouvido),  1x DC-in (fonte)  

 Fonte de Alimentação: Externa, 65 W, 100~240V / 50~60Hz 
automática  

 Teclado: Padrão ABNT2, USB 

 Mouse: Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 
DPI  

 Segurança: Abertura para trava tipo Kensington  
 

Unid 29 
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02 

 
Computador all in on 20’ com no mínimo: 
 

 Processador:  Intel ou AMD Dual-Core, 2.2 Ghz, 1 MB 
Cache ou superior 

 Placa-mãe: Compatível com o processador ofertado 

 Sist. Operacional: Windows 8.1 Professional ou superior  

 Tela: LCD de 20’ com tecnologia LED 

 Memória RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz  

 Disco Rígido: 500 GB, SATA II 

 Leitor de Cartões: SD / MMC / MS / MS Pro  

 Gráficos: HD Graphics integrado ao processador. 
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição 
(HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.1  

 Conectividade: Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n  

 Rede: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet  

 Portas de Conexão: 1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 
(saída), 1x RJ-45,1x line-in (microfone), 1x line-out (fone 
ouvido), 1x DC-in (fonte)  

 Fonte de Alimentação: Externa, 65 W, 100~240V / 50~60Hz 
automática  

 Teclado: Padrão ABNT2, USB,  

 Mouse: Ótico, 2 botões, com scroll, USB 

 Segurança: Abertura para trava tipo Kensington  
 

Unid 10 

03 

 
Leitor de código de barra 
 
Descrição do produto:  
Leitor de Código de Barras CCD USB 
Resolução: 01,25m 
Luminosidade: Solar 1000 Lux e ambiente 3000 Lux 
Interface: Teclado 
Processador: 8051 
Frequência de Operação: 29,49 MHz 
Alimentação: DC 5V 5% 
Velocidade: 100 scans/seg 
Consumo: Ligado - 160mA / Operação - 150mA / Stand by - 70mA 
Sensor Óptico: CCD Linear 2.048 pixel 
Temperatura: Operação: 0ºC a 40ºC 
Armazenamento: -20ºC a 60ºC 
Tipos de Códigos: TODOS UPC / EAN / JAN / CODE 39 / CODE 39 
FULL ASCII / CODE 128 / CODE 93 / INTERLEAVE 25 / 
DISCRETO 2 DE 5 / INDUSTRIAL 25 / MATRIX 25 / CHINA 
POSTAGE / CODABAR / NW7 / CODE 11 / MSI/PLESSEY / 
CODE32 
Ângulo de Leitura: 40º frontal, 25º lateral 
Profundidade de campo: De 0 a 2,5 cm 

Unid 21 
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Resistência a queda: 1,20 metro 
Largura da Janela: 80 mm 
 

04 

Impressora:  Imprimir, copiar, digitalizar 
 
Especificações mínimas: 
Funções: Impressora, Copiadora, Scanner 
Resolução de Impressão: Até 4800 x 600 dpi 
Velocidade de Impressão Monocromática: Aprox. 8,0 ipm 
(IMAGENS POR MINUTO) 
Velocidade de Impressão a Cores: Aprox. 4,0 ipm (IMAGENS POR 
MINUTO) 
Impressão Frente e Verso: Utilização manual 
Rendimento do cartucho (Papel normal): Impressão de documentos 
A4 a cores, Preto: 180 páginas, Preto XL: 300 páginas, A cores: 
180 páginas, A cores XL: 300 páginas 
Entrada máxima de papel: Bandeja posterior: máx. 60 folhas (papel 
normal)  
Tamanhos de papel: Papel normal: A4, A5, B5, Letter, Legal 
Resolução do scanner (ótica): 600 x 1200 dpi 
Velocidade de digitalização A4: Aprox. 14 segundos 
Profundidade da digitalização (Entrada/saída): Cor: 48 bits/24 bits 
Sistemas operacionais suportados: Windows 8, Windows 7 , 
Windows Vista, Windows XP SP3 (apenas 32 bits), Mac OS X 
10.6.8 ou superior 
Fonte de Alimentação: 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Unid 4 
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05 

 
Impressora multifuncional: 
 
Especificações mínimas: 
Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi 
Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores 
Cabo USB Incluso: Sim 
Capacidade de Entrada do papel: 50 folhas de papel A4 
Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 
Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 
13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio 
(8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 
20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 
1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm) 
Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais (Papel Matte, 
Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper) 
Impressão Duplex: Manual 
Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad: Sim 
Email Print: Sim 
Conectividade: 
Conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi 
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 
Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 
10.10.x 
Scanner: 
Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi 
Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) 
Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm 
Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 
ms/linha (cor). 
Digitalizar para PDF: Sim 
Cópia: 
Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm 
Número de Cópias: 1 ou 20 
Voltagem: Bivolt; Consumo elétrico: 11W em Operação e 1,6W em 
repouso 

  

Unid 7 
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LOTE 03 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
 

01 

 
Ar condicionado split 18.000 + instalação:  
 
- Cor: Branca 
- Tipo: Split 
- Capacidade de 18.000 BTU’s 
- Filtro Antibactéria 
- Voltagem: 220V 
- Controle remoto original e com todas as funções em pleno 
funcionamento. 
- Eficiência energética: Classificação “A” de consumo. 
- Certificado de garantia mínima de 1 ano 
- Manual de instruções em português 
 
Instalação: 
A instalação deve estar inclusa na venda, devendo esta: 
- Ser profissional credenciado e autorizado da marca do 
aparelho, 
- A Instalação elétrica deve ser efetuada conforme as normas 
técnicas vigente. 
- Todas as despesas do material de instalação como: cabo de 
alimentação, suporte para a condensadora, isolamento 
esponjoso, fita vinílica de acabamento e tubos de cobre fica por 
conta do vendedor. 
- Distância média ente evaporadora e a condensadora: 3 
metros. 
 

Unid 13 

02 

 
Ar condicionado split 24.000 + instalação:  
 
- Cor: Branca 
- Tipo: Split 
- Capacidade de 24.000 BTU’s 
- Filtro Antibactéria 
- Voltagem: 220V 
- Controle remoto original e com todas as funções em pleno 
funcionamento. 
- Eficiência energética: Classificação “A” de consumo. 
- Certificado de garantia mínima de 1 ano 
- Manual de instruções em português 
 
Instalação: 
A instalação deve estar inclusa na venda, devendo esta: 
- Ser profissional credenciado e autorizado da marca do 
aparelho, 
- A Instalação elétrica deve ser efetuada conforme as normas 
técnicas vigente. 

Unid 3 
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- Todas as despesas do material de instalação como: cabo de 
alimentação, suporte para a condensadora, isolamento 
esponjoso, fita vinílica de acabamento e tubos de cobre fica por 
conta do vendedor. 
- Distância média ente evaporadora e a condensadora: 3 
metros. 

03 

 
Ar condicionado split 32.000 + instalação:  
 
- Cor: Branca 
- Tipo: Split 
- Capacidade de 32.000 BTU’s 
- Filtro Antibactéria 
- Voltagem: 220V 
- Controle remoto original e com todas as funções em pleno 
funcionamento. 
- Eficiência energética: Classificação “A” de consumo. 
- Certificado de garantia mínima de 1 ano 
- Manual de instruções em português 
 
Instalação: 
A instalação deve estar inclusa na venda, devendo esta: 
- Ser profissional credenciado e autorizado da marca do 
aparelho, 
- A Instalação elétrica deve ser efetuada conforme as normas 
técnicas vigente. 
- Todas as despesas do material de instalação como: cabo de 
alimentação, suporte para a condensadora, isolamento 
esponjoso, fita vinílica de acabamento e tubos de cobre fica por 
conta do vendedor. 
- Distância média ente evaporadora e a condensadora: 3 
metros. 
 

Unid 2 

04 
Cortina de ar: 
Dimensões (LxHxP): 920x215x180 mm; tensão 110v 

Unid 1 

05 

 
TV de LED 32 polegadas 
•  32 polegadas 
• Entrada PC/USB 42L03HD 
• Cor preta 
• Com suporte de parede 
• Controle Remoto 
• Garantia mínima de 12 meses 
• Manual de instruções em Português 

Unid 2 
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1.1 – O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta: 

I – Prospecto, manual ou catálogo em Língua Portuguesa, escrito ou digitalizado, contendo 

todas as descrições do produto ofertado, para análise técnica. 

 

II – O número de Registro do produto ofertado no Ministério da Saúde, quando for o caso. 

 

1.2.3 – Não serão admitidos preços irrisórios ou igual a zero para nenhum item. 

 

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

2.1 – Local de entrega:  

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, na Avenida Geraldo Athayde, 

480 – Bairro Alto São João, na cidade de Montes Claros/MG. 

 

2.2 – Prazo de entrega: 

A entrega deverá ocorrer em no máximo 30 (trinta) dias contados da emissão da ordem de 

fornecimento emitida pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO.  

 

2.3 – Treinamento e Assistência técnica: 

2.3.1 – Quando necessário, o treinamento para operação dos equipamentos, para usuários 

e técnicos indicados, ocorrerá em turnos definidos pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON 

DE QUADROS GODINHO (manhã, tarde e noite, se necessário). 

 

2.3.2 – Toda e qualquer assistência técnica no período da garantia será prestada na sede 

da FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO e o chamado deverá ser 

atendido em no máximo 48 (quarenta e oito) horas. 

 

2.3.3 – Qualquer defeito não corrigido no prazo de 72 (setenta e duas) horas implicará na 

substituição imediata do equipamento por outro idêntico ou superior até que o problema seja 

sanado, sem ônus adicional para a FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS 

GODINHO. 

 

2.3.4 – Para todos os itens do LOTE 2, será exigida Assistência técnica on-site com 

atendimento ao chamado em no máximo 48 horas durante o período da garantia. 

 

2.4 – Documentação adicional 

Juntamente com a documentação de habilitação, o licitante que apresentar propostas para 

os itens regulamentados pela ANVISA deverá apresentar cópia autenticada do Alvará 

Sanitário e da Autorização de Funcionamento da Anvisa, expedidos em conformidade com a 

legislação, ou apresentar razões de dispensa. 



 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO 
Um jeito humano de cuidar de você 

 
GESTÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES 

 

 

 
 

Av. Geraldo Athayde, 397 – 1º Andar – Bairro Alto São João – CEP: 39400-292 – Montes Claros/MG – (38) 3229-4089 

31 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, com todos os dados solicitados 

neste anexo e acompanhada de todas as demais exigências estabelecidas neste Edital) 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017 

 

Razão Social do Proponente: __________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________ 

Endereço: _____________________________ 

Telefone/Fax: __________________________ 

 

 

ITEM 

ESPECIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS 

(Citando ao final MARCA, MODELO e nº 

do Registro no órgão competente, 

quando for o caso) 

UNID QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

      

OBS:  

1) Não serão aceitas propostas que não indicarem marca e modelo do item ofertado. 
 

Validade da Proposta (no mínimo 60 dias): ___________________ 

Prazo de Entrega: ______________________ 

 

Declaramos que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 

do objeto, conforme especificado no Anexo I do Edital Pregão Presencial 003/2017. 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura do representante legal do proponente 
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PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 

ANEXO III - 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 Procurador o Senhor (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para junto à FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO praticar 

os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de Pregão 

Presencial n.º 003/2017 (ou de forma genérica para licitações em geral), 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. 

 

Local e data 

 

 

 

 

Assinatura(s) 

RECONHECER FIRMA(S) 
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PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado, a FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO, com sede à 

Avenida Geraldo Athayde, 480 – bairro São João, na cidade de 

Montes Claros/MG, CNPJ 00.991.591/0001-06, representada pelo 

diretor-presidente, Dílson de Quadros Godinho Júnior, CPF 

_______________, neste ato denominada CONTRATANTE, e, de 

outro lado,  ________________________________________,  com 

sede à __________________________________, ______, bairro 

_________________, no município de 

___________________/____, CNPJ ______________________, 

representada por  ______ ___________________________, 

CPF/MF ___.___.___-__, neste ato denominada CONTRATADA, 

têm entre si justo e contratado o constante a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem como objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, objeto do Convênio 516/2012 firmado com o EMG/SES/SUS-MG/FES, de 

acordo com proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL 003/2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO PRAZO 

 

O regime de execução do presente contrato é na modalidade de compra por preço líquido e 

certo, de conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas através do Edital do 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 que, juntamente com todos os seus anexos, passa a 

fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

O valor global do presente Contrato é de R$ _______________ (______________ 

__________________________ _________________), conforme proposta apresentada 

pela CONTRATADA, sendo os seguintes os valores unitários: 

 

Item Descrição Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total 

      

TOTAL  

§ PRIMEIRO: A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, conforme proposta 
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apresentada e será contado a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, no município 

de Montes Claros/MG, no endereço determinado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE 

QUADROS GODINHO.  

 

§ SEGUNDO: No ato de recebimento do objeto, funcionário designado pela FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO emitirá termo de recebimento provisório e, 

somente após a conferência com o termo de fornecimento e demais exigências do Edital do 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, será emitido o termo de recebimento definitivo, em prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis. 

 

§ TERCEIRO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação do respectivo documento 

fiscal. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DA DESPESA 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos repassados 

através do Convênio 516/2012, celebrado com o EMG/SES/SUS-MG/FES e a FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO, e com recursos próprios. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS 

 

5.1 – A CONTRATANTE se compromete a repassar dados e informações e fornecer 

condições para que a CONTRATADA ou pessoal por ela indicado possa atuar para garantir 

o bom e fiel cumprimento do presente Contrato, assim como a CONTRATADA se 

compromete a entregar o objeto ora contratado dentro dos padrões de qualidade, 

pontualidade, prestabilidade, como garantia do bom e fiel cumprimento do presente contrato, 

e oferecer as garantias exigidas no Edital e pela Legislação. 

 

5.2 – Caso seja constatado que o objeto entregue não atende às especificações e as 

condições estabelecidas no Edital PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 e anexos, o contratado 

deverá efetuar a troca da mercadoria, por material adequado no prazo de 10 (dez) dias, 

após receber a notificação, independentemente da aplicação das penalidades previstas 

neste instrumento e no edital.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E DOS DIREITOS 

 

São responsabilidades da CONTRATANTE: 

 

I – Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo e condições estipuladas; 

 

II – Fiscalizar, acompanhar e oferecer as condições aqui estabelecidas para o bom e fiel 

cumprimento deste instrumento. 
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São responsabilidades da CONTRATADA: 

 

I – Zelar pelo nome da CONTRATANTE devendo levar ao seu conhecimento quaisquer 

fatos que possam comprometer a execução do objeto ora contratado; 

 

II – Será de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer 

despesas com transporte, seguros, alimentação, mão-de-obra e demais dispêndios para a 

execução do objeto, assim como toda e qualquer verba referente a direitos e reclamações 

trabalhistas e indenizações de quaisquer espécies que vierem a surgir em decorrência do 

objeto contratado; 

 

III – Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes aos encargos 

sociais e impostos referentes à execução deste Contrato; 

 

IV – Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

V – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato; 

 

VI – Entregar o objeto deste Contrato em perfeitas condições de uso, respeitando as normas 

estabelecidas pela Legislação pertinente; 

 

VII – Fornecer garantia dos bens conforme especificado no Anexo I do Edital Pregão 

Presencial 003/2017; 

 

VIII – Efetuar o transporte dos bens objeto deste contrato dentro do preconizado, seguindo 

as normas vigentes de segurança e transporte, de forma que mantenha a integridade do 

produto; 

 

IX – Se responsabilizar por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais 

de equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir a FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO os danos e substituir os elementos defeituosos, 

sem ônus, durante o período da garantia. 

 

X – A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, 

ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, dela própria ou de seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita. 
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XI – A CONTRATADA se obriga a conceder livre acesso aos documentos e registros 
contábeis referentes ao objeto contratado para servidores dos órgãos e entidades públicas 
concedentes e dos órgãos de controle interno e externo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

    

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas pela Legislação vigente. 

 

§ PRIMEIRO: A contratada que descumprir as obrigações estabelecidas neste Edital ficará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida ampla defesa, mediante comunicado oficial: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

 

III – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de contrato, por sua inexecução total, sem 

prejuízo de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 

garantida ampla defesa; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinados da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade. 

 

§ SEGUNDO: As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

§ TERCEIRO: As correções de problemas técnicos relativos a defeitos deverão ser sanadas 

em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação por parte da 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multa, independente das demais sanções 

previstas neste Termo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

        

A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências 

contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

 

§ PRIMEIRO: O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação 

vigente. 
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§ SEGUNDO: Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão deste 

Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes 

casos: 

      

a) atraso injustificado na entrega do objeto; 

 

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feita em base contratual; 

 

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização 

prévia e expressa da CONTRATANTE; 

 

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados 

pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscais, o cumprimento do objeto; 

 

e) para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado os 

pagamentos efetivamente devidos. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros/MG, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da 

execução deste instrumento. 

 

E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento em três vias 

de igual teor. 

 

   Montes Claros/MG, __ de ___________ de 2017 

 

 

 

    ___________________________ ___________________________ 

                       CONTRATANTE      CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Nome:          Nome: 

CPF:          CPF 

  


