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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2015 
PROCESSO Nº. 23122.015984/2015-37 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
 
 
A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus Santo 
Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36307-352, por intermédio do Pregoeiro designado 
pela Portaria nº 485 de 24 de agosto de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que na 
data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descritos neste Edital, seus Anexos e 
condições que se enunciam.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO:    O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei no 10.520, de 

17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 14 de dezembro de 
2006, pelo Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, pelo Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela Lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 
2006, pelo Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, pelo Decreto nº. 7.767 de 27 
de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 
2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as alterações impostas pelo 
Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, e demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.  

 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos para atender aos laboratórios do Curso de Medicina, da Universidade Federal de São João 
del-Rei, Campus Dom Bosco, conforme especificações e condições gerais do fornecimento contidas neste 
Edital e seus anexos, que poderá ser extraído nos sítios: http://www.ufsj.edu.br/dimap ou 
http://www.comprasnet.gov.br . 
 
1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 
ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  
 
 
2 - DA ABERTURA 
 
2.1 – A Abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de 
acordo com a legislação mencionada neste Edital. Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 
 
2.2 - DATA PARA ENTRADA DA PROPOSTA DO ITEM NO COMPRASNET: a partir da data da liberação 
do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. 
 
 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 22/10/2015, às 09 horas.  
UASG: 154069 
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasnet.gov.br 
  
 
2.3 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
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2.4 - Dotação Orçamentária e Estimativa 
 

2.4.1 - As despesas para atender a esta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Fonte: 0112.000000  
 
Programa de Trabalho: 087892 
 
Elemento de Despesa: 449052 
 

2.4.2 - O valor disponível para aquisição do objeto é de R$ 126.536,97 (cento e vinte e seis mil 
quinhentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme consta dos autos. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  
 
3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 
pela LC 123/2006 deverão inserir em campo próprio no sistema COMPRASNET sua condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de declaração de enquadramento no art. 3º da LC 
nº. 123/2006. A não informação da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 
da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 

3.2.1 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de ME/EPP 
no sistema Comprasnet.  
 
3.3 - Como condição de participação no Pregão a licitante deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
3.3.1 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
3.3.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  
 
3.3.3 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 
3.3.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n° 

2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
3.3.5 - se for o caso, que o produto por ele ofertado é manufaturado nacional, conforme os 

regulamentos técnicos pertinentes e as normas técnicas brasileiras aplicáveis, para fins de aplicação da 
margem de preferência. 
 
3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 
 
 3.4.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada inidônea nos termos do artigo 7° 
da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
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 3.4.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 
si, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
 
 3.4.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
 3.4.4 - que estiverem inadimplentes com a UFSJ; 
 
 3.4.5 - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993: 
 
  3.4.5.1 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis pela 
licitação; 
 
  3.4.5.2 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
 3.4.6 - que estejam suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ; 
 
 3.4.7 - com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas ou 
em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação; 
 
 3.4.8 - que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, 
da Lei n° 9.605, de 1998; 
 
3.5 – Para os efeitos do Decreto nº. 7.767/2012, será assegurada margem de preferência para aquisição 
de produtos médicos, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº. 8.666/1993, e com vistas à promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 

3.5.1 - os produtos para aplicação da margem de preferência estão descritos nos Anexos I e II do 
Decreto nº. 7.767 de 27 de junho de 2012; 
 

3.5.2 – será aplicada margem de preferência apenas para os produtos manufaturados nacionais, 
conforme Processo Produtivo Básico aprovado nos termos do Decreto-Lei nº. 288/1967 e da Lei nº. 
8.248/1991. 
 

3.5.2.1 – comprovação feita através de cópia da portaria interministerial que atesta sua 
habilitação aos incentivos da Lei nº. 8.248/91, ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do 
Decreto-Lei nº. 288/67. 

 
3.5.3 – não havendo o Processo Produtivo Básico, a margem de preferência será aplicada para os 

produtos manufaturados nacionais, conforme regra de origem estabelecida em ato do Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  
 

3.5.3.1 – comprovação feita através de formulário de declaração de cumprimento da regra 
de origem, conforme modelo publicado em ato do Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. 
 

3.5.4 – o produto que não atender ao Processo Produtivo Básico ou à regra de origem, ou cujo 
licitante não apresentar tempestivamente cópia da portaria ou resolução referida no subitem 3.5.2.1, será 
considerado como produto manufaturado estrangeiro.  
 
3.6 – O licitante deverá declarar, também, se o seu produto atende ao Processo Produtivo Básico ou à 
regra de origem, bem como se o fabricante do produto possui o Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos, emitido pela ANVISA, para se beneficiar do Decreto nº. 7.767/2012. 
 
3.7 - Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 
1991, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem: 
 

3.7.1 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
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3.7.2 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

 
3.7.3 - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 

Federal.  
 

3.7.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos itens 3.7.1, 
3.7.2 e 3.7.3 terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes 
empresas enquadradas no mesmo inciso e os itens com valores abaixo de R$80.000,00.  
 
3.8 - A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita 
mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais 
regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de 
dezembro de 2006. 
 
3.9 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
 
4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao (a) 
Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço secol@ufsj.edu.br. O pedido de 
esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas. 
 
4.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar, na forma eletrônica, os termos do presente Edital até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, cabendo ao(à) 
Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A impugnação deverá ser 
realizada por forma eletrônica pelo e-mail secol@ufsj.edu.br. 
 
 4.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à 
data da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, hipótese em que a comunicação do suposto 
vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. 
 
4.3 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão       
divulgados pelo Pregoeiro no Comprasnet. 
 
4.4 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos prazos legais. 
 
4.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
5.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, 
no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 
 
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu 
representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº. 5.450/05). 
 
5.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
UFSJ, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros (§ 5º, art.3º do Decreto nº. 5.450/05). 
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5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
Observações: 
 
a) a participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após 
sua abertura, alegação de desconhecimento de quaisquer itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. 
Antes de elaborar sua proposta, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos. 
 
b) As especificações dos itens deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas 
descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no site www.comprasnet.gov.br. Em caso de 
divergência nas especificações dos itens da nota de empenho, prevalecerão as do Termo de 
Referência deste Edital. 
 
c) Será obrigatório o preenchimento da descrição com informações e características completas sobre 
o material a ser adquirido no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” onde se tinha “Descrição 
Complementar” no site Comprasnet, sob pena de desclassificação. Não serão aceitas as propostas que 
somente descrevem no referido Campo: “CONFORME O EDITAL”. 
 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOCUMENTOS  
 
6.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 
de propostas. 
 

6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada, conforme preceitua o art. 21, § 4º, do Decreto nº. 5.450/05. 
 
6.2 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e subseqüentes lances, se for o 
caso, (artigo 13, inciso III, Decreto 5.450/05), bem como acompanhar as operações no sistema durante a 
sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, Decreto 
5.450/05).  
 
6.3 - O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertados relativos e avaliará a conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da 
proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das propostas aceitas. 
 
6.4 - Após o término da etapa dos lances, a licitante detentora da melhor oferta para o item, deverá 
apresentar pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, quando solicitado pelo chat, a 
proposta digitada, acompanhada(s) de catálogos do(s) equipamento(s) e materiais quando solicitados, 
em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema e, sem alternativas, rasuras ou 
entrelinhas, devendo ser assinada pelo representante legal. Deverá conter o número do item, atender aos 
padrões de especificação e guardar perfeita caracterização com o objeto licitado, em conformidade com a 
descrição contida no Termo de Referência. Deverá, ainda, conter o valor total, em conformidade com os 
lances ofertados, bem como a marca e fabricante dos produtos ofertados. Os originais deverão ser 
enviados via correio, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para a Equipe de Pregão da UFSJ, 
localizado na Praça Frei Orlando, 170 - Centro, “Campus Santo Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João 
Del-Rei/MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa:  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2015 
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
6.4.1 - Deverá consignar expressamente o valor total do item, estando incluídas todas as 

despesas, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens sociais objeto deste Pregão Eletrônico. Nenhuma reivindicação 
adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 
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6.4.2 - Deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas 
de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 
 

6.4.3 - O prazo de entrega do objeto licitado será de até 20 (vinte) dias após recebimento do 
empenho e a validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias.  
 

6.4.4 - O local de entrega será no Campus Santo Antônio, à Praça Frei Orlando 170, Centro, 
em São João del-Rei/MG, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do 
armazenamento. 
 

6.4.5 - Deverá conter o prazo de pagamento de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto 
e estar em conformidade com as condições deste edital e seus anexos e conter: razão social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente, praça de pagamento, e-
mail. Deverá conter a marca/fabricante do material e/ou equipamento ofertado. 
 

6.4.6 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com 
apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo preço 
contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será 
empenhado 0,01. 

 
6.4.7 - Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência. 

 
6.5 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2 - O Pregoeiro desclassificará as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 
 

7.2.1 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 
7.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 

7.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item. 
 
7.6 - Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do 
certame pelo Pregoeiro. 
 
7.7 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos 
 
7.8 - Será considerada aceitável a proposta que: 
a) atenda a todos os termos deste Edital; 
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b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos estimados e com as 
disponibilidades orçamentárias da UFSJ. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para 
aquisição definido no Termo de Referência. 
 
7.9 - Os licitantes poderão oferecer valores sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
 7.9.1 - Caso o licitante não tenha interesse em baixar o seu lance, em relação ao primeiro 
colocado, este poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, sendo registrado pelo Sistema, 
conforme determina o § 3º do art. 24 do Decreto nº. 5.450/2005. 
 
7.10 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo Sistema. 
 
7.11 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada à identificação do detentor do lance. 
 
7.12 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
7.13 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
 
7.14 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, 
aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção dos lances. 
 
7.15 - O sistema aponta a licitante de melhor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
 
7.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 
das propostas 
 
7.17 - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 
 
 7.17.1 - produzidos no País; 
 
 7.17.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
 
 7.17.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 
 

7.17.4 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro das 
especificações solicitadas.  
 
8.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro divulgará o 
resultado do julgamento das propostas de preços. 
 

8.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo de 
Referência e que apresente preço manifestamente inexequível. 
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8.2.2 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
8.3 - A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do 
pregoeiro, que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico. 
 
8.4 - O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.5 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o Pregoeiro 
solicitará que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra de acordo com as 
especificações, sob pena de não aceitação da proposta. O prazo para envio será de 02 (dois) dias úteis a 
contar da notificação pelo pregoeiro durante a sessão pública. 
 

8.5.1 - As amostras deverão ser identificadas constando o número do Pregão, razão social da 
licitante, número do CNPJ da licitante. 

 
8.5.2 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada.  

 
8.5.2.1 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

 
 8.5.3 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 
 
 8.5.4 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, 
necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
 

8.5.5 - Se após a homologação a empresa não retirar as amostras no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a administração não se responsabilizará por eventuais danos ou extravios das amostras. 
 
8.6 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou, se o licitante desatender as exigências 
habilitatórias, inclusive com relação à aceitabilidade da amostra, quando solicitada, o pregoeiro examinará 
a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do 
proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao Edital. 
 

8.6.1 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido melhor preço, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
8.6.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

8.7 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8.8 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 
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8.9 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
8.10 - Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às sanções constantes neste Edital. 
 
8.11 - Exercício do direito de preferência: 
 

8.11.1 - Após a fase de lances e da negociação, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos termos do art. 44 da LC nº. 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 
2007.  
 

8.11.1.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
às propostas mais bem classificadas. 
 

8.11.1.2 – Para efeito do disposto no item 8.11.1 deste Edital, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.11.1.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto, apresentar nova proposta obrigatoriamente abaixo de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 
8.11.1.2.2 - A convocação será realizada através do sistema eletrônico, após o 

encerramento da fase de lances. O Sistema fará um sorteio eletrônico entre os licitantes, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final de desempate; 

 
8.11.1.2.3 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada, na forma no subitem 8.11.1.2.1, serão convocadas as remanescente que 
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 
subitem 8.11.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
8.12.1.2.4 - Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 

classificação de fornecedores para fins de aceitação.  
 

8.11.2 - O disposto no subitem 8.12 deste Edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

8.11.3 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.  
 
8.12 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.11.2 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

8.12.1 - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-
ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e na 
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.  
 
8.13 - Para os efeitos do Decreto nº. 7.767/2012, terão direito de margem de preferência, os produtos 
médicos, conforme percentuais e descrições dos Anexos I e II. 
  

8.13.1 - O exercício do direito de preferência disposto no Decreto nº. 7.767/2012 será concedido 
após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances. 
 

8.13.2 - A aplicação da margem de preferência não excluirá o direito de preferência das 
microempresas e empresas de pequeno porte, Lei Complementar nº. 123/2006. 
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9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
 9.1.1 - SICAF; 
 

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

9.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
9.2 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.4 - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 
14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

 
9.4.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A verificação se 
dará mediante consulta on line, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser impresso e anexado ao 
processo. 

 
9.4.2 - Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de 

validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 01 (uma) hora, documento válido que 
comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das 
cooperativas conforme disposto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
9.5 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e 
trabalhista: 
 

9.5.1 - Habilitação jurídica:  
 

9.5.1.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis; 

 
9.5.1.2 - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.5.1.3 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
9.5.1.4 - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
9.5.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 
 

9.5.2 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
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9.5.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
9.5.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 
tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07);  

 
9.5.2.3 - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
 
9.5.2.4 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.5.2.5 - Relativo à regularidade trabalhista deverá ser apresentada prova de inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, em atendimento a Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011 e da Resolução do Tribunal 
Superior do Trabalho nº. 1.470, de 24 de agosto de 2011. 

 
9.5.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio de:  

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado. 

 
9.6 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados pelos licitantes via e-mail 
secol@ufsj.edu.br, no prazo de 02 horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após encerramento da 
fase de lances. 
 
9.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 
inabilitado. Caso o licitante tenha alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 
9.7.1 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 

pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
 

9.7.2 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.7.3 - Não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício social (artigo 3º do Decreto nº. 6.204/2007). 
 
9.8 - Deverá ser enviada a declaração de empresa optante pelo Simples, se assim for. (ANEXO II) 
 
9.9 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
 9.9.1 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
 
9.10 - A apresentação de declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
(subitem 3.3 do Edital) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, no artigo 
14 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/05. 
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9.11 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por 
meio de:  

 
9.11.1 - comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
9.12 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
9.13 - Para fazer ter direito ao beneficio do Decreto nº. 7.767 de 27/06/2012, o licitante deverá apresentar 
no momento da entrega dos documentos exigidos: 
 

9.13.1 - a cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº. 
8.248/91, ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº. 288/67; ou 
 

9.13.2 - formulário de declaração de cumprimento da regra de origem, conforme modelo publicado 
em ato do Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
 

9.13.3 - cópia do Diário Oficial com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA que confere ao fabricante o Certificado de Boas Práticas de Fabricação de 
Produtos. 

 
9.14 - Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e 
automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob as 
penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos 
subitens 3.7. 
 

9.14.1 - Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o item 9.14 deverá 
ser apresentada no momento da apresentação da proposta. 

 
9.14.2 - O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, cópia da portaria interministerial 

que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do Conselho de 
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus -  Suframa que atesta sua habilitação aos 
incentivos do Decreto-Lei nº 288, de 1967, em atendimento ao Decreto 8.184/2013 e Decreto 8.194/2013. 
 
 
10 - DOS RECURSOS  
 
10.1 - Existindo intenção de interpor recurso, os interessados deverão manifestar sua intenção, na sessão 
pública, após a habilitação do item, e encaminhar a intenção de recurso, no âmbito eletrônico, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, conforme estabelece o Art. 26 do Decreto nº. 
5.450/2005. 
 
 10.1.1 - O prazo mínimo para o registro de intenção de recursos será de, no mínimo, 30 (trinta) 
minutos após a conclusão do procedimento de habilitação. 
 
10.2 - Sendo aceita a Intenção de Recurso pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante dispõe do prazo de 03 (três) 
dias para interposição de Recurso, exclusivamente no âmbito eletrônico, o qual estará disponibilizado a 
todos os participantes. 
 
 10.2.1 - Caso a razão do recurso for registrada no primeiro ou segundo dias, fica o pregoeiro 
autorizado a antecipar o prazo da contra-razão.  
 
10.3 - Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões, exclusivamente no âmbito eletrônico em até 
3 (três) dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
10.4 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a 
preparação de recursos e de contra-razões. 
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10.5 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 
competente. 
 
10.6 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.7 - A interposição de recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo apenas em 
relação ao item ao qual o mesmo se refira. 
 
10.8 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 
 
10.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante 
neste Edital.  
 
10.10 - Não serão apreciadas as contra-razões e recursos intempestivamente apresentadas. 
 
10.11 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

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

 
11.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
12.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
 
13 - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
13.1 - O recebimento e aceitação do objeto da licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, inciso II e 
seus parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, e também ao disposto neste Edital. 
 
13.2 - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica 
apenas o recebimento provisório. 
 
13.3 - O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado no subitem 
6.4.4 deste Edital. 
 
13.4 - O recebimento definitivo dos bens contratados se dará apenas após a verificação da conformidade 
com a especificação constante do Edital e seus Anexos, e com a marca/modelo indicados na proposta do 
licitante. 
 
13.5 - Será feita verificação física da integridade dos equipamentos e materiais e de seu prazo de garantia. 
 
13.6 - Caso satisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que 
poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente no verso da nota fiscal/fatura emitida pela 
Contratada. 
 
13.7 - Caso as verificações sejam insatisfatórias, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual 
se consignarão desconformidades com as especificações, prazo de validade insuficiente ou desaprovação 
no ensaio de recebimento. Nesta hipótese, o item do objeto do Edital em questão, será rejeitado, devendo 
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ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento da 
intimação, quando se realizarão novamente as verificações mencionadas do subitem 13.5. 
 
13.8 - Caso a substituição não ocorra em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento da 
notificação, ou caso o(s) novo(s) equipamento(s) e materiais também seja(m) rejeitado(s), estará a 
Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções, previstas neste Edital.  
 
13.9 - Os custos da substituição dos equipamentos e/ou materiais rejeitados correrão exclusivamente à 
conta da CONTRATADA. 
 
13.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 
equipamento e material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 
utilização do mesmo.  
 
13.11 - O não cumprimento da entrega dos bens dentro do prazo estabelecido no item 6.4.3 e no Termo de 
Referência ensejará em aplicação das penalidades contidas neste edital, o cancelamento do empenho e a 
convocação do 2º colocado sem prejuízo para a instituição. 
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 
2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da Universidade Federal de 
São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das 
demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
 14.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
 14.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
 
 14.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
 
 14.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
 14.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
 14.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
 14.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
 
 14.1.8 - Cometer fraude fiscal. 
 
 14.1.9 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
UFSJ, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos 
citados no item 14.1, conforme detalhado nos itens 14.1.1 ao 14.1.8. 
 
14.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada no caso previsto no item 14.1, sempre que a 
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA 
e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
 
14.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a defesa 
prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas 
neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie; 
   

14.3.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do 
início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, 
caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
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14.3.2 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 

14.3.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada; 
 
14.4 - As sanções previstas nos itens 14.1 e 14.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
a de multa. 
 
14.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela UFSJ, 
a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 14.2 e 14.3. 
 
14.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o 
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 
 
14.7 - O percentual de multa previsto no item 14.3 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item 
do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como 
fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que 
incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa. 
 

14.7.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja 
saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa 
aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. 
 

14.7.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, 
os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 
 

14.7.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 
ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 
CONTRATANTE. 
 
14.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
 
15 - DO CONTRATO 
  
15.1 - O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Pregão, será substituído por Nota de 
Empenho de despesas, conforme previsto no art. 62 caput da Lei 8.666/93.  
 
15.2 - Aplica-se à Nota de Empenho a que se refere o subitem anterior o disposto no art. 55 da Lei nº. 
8.666/93, conforme determinações contidas no art. 62, §2º, do mesmo Estatuto. 
 
15.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
15.4 - As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 
enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data deste envio será a 
referência para o prazo estipulado no item 6.4.3 do presente Edital. Para tanto as empresas participantes 
do certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à instituição e ao SICAF. 
 

15.4 1 - Se após 20 dias da homologação do certame a nota de empenho ou o extrato de compras 
não for recebido, o fornecedor deverá entrar em contato através do e-mail empenho.sepat@ufsj.edu.br, 
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solicitando o referido documento. A alegação do não recebimento da nota de empenho não será aceita 
como justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser 
utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. 

 
15.4.2 – O fornecedor poderá também utilizar como ferramenta de consulta o site 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/, extraindo os empenhos emitidos relativo ao 
presente certame. 
 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e 
inspeção do objeto licitado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio da UFSJ, condicionado à apresentação 
da Nota Fiscal ou Fatura, através de depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor, observado o 
disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº. 8.666/93 se couber. 
 
16.2 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 
nota fiscal apresentada.  
 
16.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
16.4 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
16.5 - Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta on line ao SICAF e, se necessário, 
aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 

16.5.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 
 

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

16.5.3 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.  
 
16.6 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   
 
16.7 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  
 
16.8 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
16.9 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. (Anexo II) 
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17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

17.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 
contrário. 
 
17.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

17.2.1 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública do Pregão. 
 
17.3 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 
 
17.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
 
17.5 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou 
conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão 
Eletrônico. 
 
17.6 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta 
licitação não implicará direito à contratação. 
 
17.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
normal na UFSJ, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
17.8 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
17.9 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e, também, fundamentado. 
 
17.10 - Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
autos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
17.11 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
17.12 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital. 
 
17.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 
nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, 
de 1993, subsidiariamente. 
 
 
 
 
 



 

 18 

18 - DO FORO 
  
18.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir qualquer 
controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
 
 

 São João del-Rei, 01 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 

Vera Lucia Meneghini Vale 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
 

1.1. Aquisição de materiais permanentes para atender aos laboratórios do Curso de Medicina, da 
Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Dom Bosco, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas abaixo: 
 

 
ITEM 

 

 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
 

 
CATMAT 

 
UNIDADE 

DE MEDIDA 

 
QUANTIDADE 

 
1 

 
BRAÇADEIRA PARA COLETA DE 
SANGUE. MODELO BASE TUBULAR FIXA, 
FABRICADO COM MATERIAL 
INOXIDÁVEL. BASE ESMALTADA EM 
TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO E TUDO DE 
AÇO COM 22.22MM. REGULAGEM DE 
ALTURA POR MANDRIL TUBO SUPERIOR 
CROMADO.  
CONCHA REGULÁVEL DE AÇO 
INOXIDÁVEL. 
 

 

O8010264 
 

 

Unidade 

 

02 

 

2 

 

BRAÇO DE PUNÇÃO VENOSA, PACIENTE 
ADULTO MASCULINO, QUE PERMITA 
VENOPUNÇÃO EM FOSSA ANTECUBITAL 
OU DORSO DA MÃO, PERMITE ROTAÇÃO 
DE DELTOIDE PARA FACILITAR ACESSO, 
PERMITE ACESSO EM VEIAS MEDIAL, 
BASÍLICA E CEFÁLICA, POSSUA VEIAS 
PALPÁVEIS QUE PERMITEM ESCOLHER 
O LOCAL DA PUNÇÃO E PREPARAÇÃO 
DO PROCEDIMENTO, VEIAS QUE 
PERMITEM A INFUSÃO PERIFÉRICA 
ATRAVÉS DA TERAPIA IV COM “BOLUS” 
OU INFUSÃO CONTÍNUA, A 
SUBSTITUIÇÃO DA PELE E DO 
CONJUNTO DE VEIAS DEVE SER 
POSSÍVEL. O PRODUTO DEVE SER 
FORNECIDO COM NO MÍNIMO: BRAÇO, 
UMA PELE DE REPOSIÇÃO E CONJUNTO 
DE VEIAS, BOLSAS DE SANGUE COM 
TUBOS E CONECTORES, 5 SERINGAS, 
CONCENTRADO DE SANGUE, 
LUBRIFICANTE, MALETA DE 
TRANSPORTE E MANUAL DE USO. 
REALIZAR TREINAMENO FUNCIONAL DO 
PRODUTO COM A EQUIPE.  

 

137090 

 

Unidade 

 

02 

 

3 

 

CADEIRA DE RODAS, TIPO 
FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO 
CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL 
ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, 
ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA 
EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, 

 

400781 

 

Unidade 

 

01 
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TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO 
RECLINÁVEL DOIS NÍVEIS, 
ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO 
COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU 
PNEUS DIANTEIROS F IXO MACIÇOS 24´, 
TIPO PNEU TRASEIRO GIRATÓRIO 5´, 
APOIO PÉS APOIO PÉS REBATÍVEL 
LATERALMENTE, LARGURA DO 
ASSENTO DE ATÉ 80, ACESSÓRIOS 
SUPORTE PARA SORO E CILINDRO DE 
02.  

 
4 

 
CAIXA DE SOM. APLICAÇÃO 
COMPUTADOR. 1 PAR DE CAIXAS DE 
SOM MULTIMÍDIA. 1 SUBWOOFER. 
ENTRADA PARA FONES P2. POTÊNCIA 
DE 10W RMS. 2.1 CANAIS. CONEXÃO 
USB. SUBWOOFER COM REPRODUÇÃO 
DE SOM GRAVE DE ALTA QUALIDADE. 
CONTROLES DE POWER E VOLUME. 
EXTRA BASS. DISTORÇÃO DE 0,3%. 
DRIVER UNIT. FREQUÊNCIA DE 
RESPOSTA: 80HZ-20KHZ. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DO SUBWOOFER: 8,4 X 
15,8 X 8,8 CM. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DAS CAIXAS: 10,5 X 23,5 
X 13 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS 
DE FABRICAÇÃO.  
 

 

268749 

 

Unidade 

 

05 

 
5 

 
CAIXA DE SOM - SISTEMA ACÚSTICO DE 
2 VIAS - CANAL PARA PHONES - MIXER 
DE 8 CANAIS DE ENTRADAS: SENDO 7 
CANAIS ESPECÍFICOS COM 14 
ENTRADAS E 1 CANAL AUXILIAR COM 
EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES - 
STEREO DIGITAL PLAYER - COM 
CONTROLE REMOTO - COM ENTRADA 
USB PARA PEN DRIVE OU PARA MICRO 
CARTÃO SD OU SDHC, ATRAVÉS DE 
ADAPTADOR USB. UTILIZADO PARA 
AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & 
MULTICONEXÕES — MIXAGEM COM 6 
CANAIS DE ENTRADA, CONTENDO AO 
TODO 10 ENTRADAS ESPECÍFICAS COM 
PROCESSADOR DIGITAL DE EFEITOS 
PARA MICROFONES E STEREO DIGITAL 
PLAYER COM ENTRADA USB: CANAL 1: 
COM 2 ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA 
GUITARRA, VIOLÃO E CAVAQUINHO. 
CANAL 2: COM 2 ENTRADAS 
ESPECÍFICAS PARA TECLADOS, 
SAMPLERS E RHYTHM MACHINE — 
BATERIA ELETRÔNICA. CANAL 3: COM 2 
ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA 2 
MICROFONES. ESSE CANAL PARA 
MICROFONE CONTÉM CONECTORES DE 
ENTRADAS PARA PLUGS P10 TRS PARA 
MICROFONES COM FIO E MICROFONES 
SEM FIO (WIRELESS) - 

 

0044016 

 

Unidade 

 

01 
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DESBALANCEADOS OU BALANCEADOS. 
ESSA CONVERSÃO É FEITA 
AUTOMÁTICAMENTE. CANAL 4: CANAL 
COM 3 ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA: 
1ª LINE - PLAYERS DE CD / MD / DVD / 
BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DESKTOP — 
SAÍDA DE LINHA DE ÁUDIO DE 
MICROCOMPUTADOR. 2ª 8 A 50 OHMS - 
PARA PC - LAPTOP / NETBOOK / 
NOTEBOOK IPAD E TABLETS EM GERAL. 
3ª 8 A 50 OHMS - PAR - IPOD / CELL 
PHONE / SMARTHPHONE / MP3, MP4, 
MP5. CONTÉM SAÍDA R SEND PARA 
SONORIZAÇÃO EM STEREO. CANAL 5: 
COM 1 ENTRADA ESPECÍFICA PARA OS 
SINAIS EMITIDOS PELO STEREO DIGITAL 
PLAYER (COM CONTROLE REMOTO), 
COM ENTRADA USB PARA PEN DRIVE 
OU PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC, 
ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB. CANAL 
6: CANAL AUXILIAR COM PROCESSADOR 
DIGITAL INTERNO DE EFEITOS DE ECHO, 
SIMULATED REVERB OU DELAY, QUE 
ATRAVÉS DE SUA CHAVE SELETORA E 
CONTROLES, PODE-SE CRIAR DEZENAS 
DE SENSAÇÕES AUDITIVAS 
DIFERENTES DESSES EFEITOS 
DIGITAIS. ETAPA DE POTÊNCIA: 75 W 
RMS EM CLASSE D FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO SMPS - SWITCH MODE 
POWER SUPPLY - (FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA) QUE 
FUNCIONA NORMALMENTE DE 90V A 
260V - 50/60HZ CAIXA ACÚSTICA COM 2 
VIAS DE REPRODUÇÃO 
ELETROACÚSTICA: 1 ALTO-FALANTE DE 
FAIXA ESTENDIDA PARA 
GRAVES/MÉDIOS (LOW/MID), DE 12 
POLEGADAS; 1 DRIVER DE ALTA 
FREQUÊNCIA PARA MÉDIOS-
ALTOS/AGUDOS (HI-MID/HIGH), 
PIEZOELÉTRICO, COM PASTILHA 
CERÂMICA DE ÓXIDO DE NIÓBIO E 
DIAFRAGMA DE POLICARBONATO E 
FILTRO PASSIVO. DIMENSÕES LXAXP 
(EM CM) SEM EMBALAGEM: L= 45,6 X 
A=63,2 X P= 28,4 / PESO: 14,18 KG 
DIMENSÕES LXAXP (EM CM) COM 
EMBALAGEM: L= 48,0 X A= 64,8 X P= 30,8 
(0,096 M3) / PESO: 15,58 KG GARANTIA 
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  
 

 

6 

 

CONJUNTO COMPLETO COM 
DERMATOSCÓPIO, DISCO DE CONTATO 
DE 23 MM Ø COM ESCALA, ÓLEO DE 
DERMATOSCÓPIA 10ML E COMPÊNDIO 
DE DERMATOSCÓPIA EM ESTOJO 
RÍGIDO. SISTEMA ÓTICO DE PRECISÃO 
COM ALTA-RESOLUÇÃO. CAMPO 
ESTENDIDO DE VISÃO. COM LENTES 

  

Unidade 

  

01 
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ACROMÁTICAS. AUMENTO DE 10X SEM 
DISTORÇÃO EM TODA ÁREA. 
ILUMINAÇÃO POR 6 LEDS OU 
ALTERNADAMENTE, ILUMINAÇÃO 
LATERAL A PARTIR DE 3 LEDS AUMENTA 
O CONTRASTE, COMO A LUZ DO DIA, 
DURAÇÃO QUASE ILIMITADA. OCULAR 
AJUSTÁVEL. ESCALA DE CORREÇÃO DE 
- 6 A +6 DIOPTRIAS. DISCO DE CONTATO 
COM ESCALA. POSSÍVEL FOTOGRAFIA 
DIGITAL COM O USO DE ADAPTADOR 
FOTOGRÁFICO. CABO BETA DE PILHAS 
2,5V, CONFECCIONADO EM METAL 
CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA 
CURTO-CIRCUITO, VARIADOR 
CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, 
ACOMODA DUAS PILHAS MÉDIAS TIPO 
C. ACOMPANHA ÓLEO DERMATOSCÓPIO 
E MANUAL ILUSTRADO E DETALHADO. 
ACONDICIONADO EM ESTOJO RÍGIDO. 
GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 
MATERIAIS. 
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ELETROCARDIÓGRAFO, MODELO 
DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 
110/220, FUNÇÕES PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGA DESFIBRILADOR, TIPO 
REGISTRO 12 DERIVAÇÕES, 
VELOCIDADE REGISTRO 1 A 3 
CANAIS,OPERAÇÃO AUTOMÁTICA TECLA 
ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 
MODOS 
OPERAÇÃO:AUTOMÁTICO,MANUAL,RITM
O,EXTERNO, ACESSÓRIOS CIRC.PRÉ-
AMPLIF.FLUTUANTE,IDENTIF.SINAL 
MARCAPASSO, TIPO IMPRESSORA 
IMPRESSÃO PAPEL COMUM,CORREÇÃO 
AUTOMÁT.LINHA BASE, TIPO FILTRO 
FILTRO RUÍDOS/TREMOR MUSCULAR, 
ALIMENTAÇÃO PILHA/BATERIA/REDE 
ELÉTRICA, FREQUÊNCIA 50/60, TIPO 
AÇÃO CÓPIA EXAMES 
 

  

Unidade 

 

01 
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ESPIRÔMETRO PORTÁTIL.  FUNCIONA 
COM TECNOLOGIA DIGITAL DE MEDIÇÃO 
DE FLUXO POR ULTRAS SOM, 
DISPENSANDO QUALQUER TIPO DE 
CALIBRAÇÃO. ARMAZENA EM SUA 
MEMÓRIA INTERNA ATÉ 500 EXAMES 
REALIZADOS. FUNCIONA COM PILHAS 
NORMAIS E REALIZA, EM MÉDIA, 400 
EXAMES COM UM SÓ JOGO DAS 
MESMAS.  POSSUI DIVERSOS TIPOS DE 
INTERPRETAÇÃO CLÍNICA E CONTROLE 
DE QUALIDADE AUTOMÁTICO DOS 
TESTES REALIZADOS. ENVIA OS DADOS 

  

Unidade 

 

01 
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E CURVAS DIRETAMENTE PARA UMA 
IMPRESSORA OU PARA UM PC 
CONVENCIONAL. AS SPIRETTES 
(BOCAIS) SÃO REUTILIZÁVEIS POR 
VÁRIAS VEZES BARATEANDO O CUSTO 
DO EXAME. QUANDO EQUIPADO COM O 
CONECTOR DE TELA SCREEN 
CONECTOR O EXAME PODE SER 
ACOMPANHADO EM TEMPO REAL NA 
TELA DO COMPUTADOR, DENTRO DO 
SOFTWARE ADEQUADO PARA MEDICINA 
DO TRABALHO, CONSULTÓRIOS, 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, 
DEPARTAMENTOS DE PNEUMOLOGIA, 
ANESTESIOLOGIA, CARDIOLOGIA E 
TODOS OS OUTROS QUANDO SE 
DESEJA UMA AVALIAÇÃO PULMONAR 
CRITERIOSA E PRECISA. INSTRUMENTO 
SELECIONADO PARA DIVERSOS 
ESTUDOS INTERNACIONAIS SOBRE 
DPOC COMO O PLATINO E O GOLD.  
INCLUI EM SUAS CARACTERÍSTICAS A 
LINGUAGEM PORTUGUESA PARA SUA 
UTILIZAÇÃO E A INCLUSÃO DE 
DIAGNÓSTICO SEGUNDO PEREIRA E 
COLABORADORES PARA A POPULAÇÃO 
BRASILEIRA EFETUADO EM 2008. 
DIMENSÕES FÍSICAS: 83 MM X 158 MM X 
43 MM. PESO: 245 G. ACURÁCIA: 
VOLUME: +/-2% OU 0,050 L. FLUXO: +/-2% 
OU 0,020 L/S. PEF: +/-5% OU 0,200 L/S. 
MVV: +/-5% OU 5 L/MIN. RESOLUÇÃO: 
VOLUME: > 1 ML. FLUXO: 4 ML/S. FAIXAS 
MEDIDAS: VOLUME: +/- 12 L. FLUXO: +/-
16 L/S. RESISTÊNCIA: 
APROXIMADAMENTE 0,3 CM H2 O/L/S. 
MOSTRADOR FRONTAL: 64 X 160 
PIXELS; MOSTRADOR GRÁFICO. 
ENTRADA DADOS: TECLADO BORRACHA 
COM 14 TECLAS. ARMAZENAMENTO DE 
DADOS 
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ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, 
APLICAÇÃO NEONATAL (2,8CM), 
MATERIAL AUSCULTADOR AÇO 
INOXIDÁVEL, MATERIAL ARTICULAÇÃO 
´Y´ ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX, 
MATERIAL OLIVAS OLIVAS BORRACHA 
ANTIALÉRGICA, MATERIAL HASTE 
HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE 
AUTOMÁTICO, MODELO ALTA 
SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E 
CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS OLIVAS ANATÔMICAS, 
EMBALADO EM CAIXA 
 

  

Unidade 

 

05 
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ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, 

  

Unidade 

 

05 
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APLICAÇÃO PEDIÁTRICO(3,5CM), 
MATERIAL AUSCULTADOR AÇO 
INOXIDÁVEL, MATERIAL ARTICULAÇÃO 
´Y´ ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX, 
MATERIAL OLIVAS OLIVAS BORRACHA 
ANTIALÉRGICA, MATERIAL HASTE 
HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE 
AUTOMÁTICO, MODELO ALTA 
SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E 
CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS OLIVAS ANATÔMICAS, 
EMBALADO EM CAIXA 
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GELADEIRA DUPLEX. CAPACIDADE 
REFRIGERAÇÃO 293. CAPCIDADE 
CONGELADOR 65, ALTURA 185, 
LARGURA 62, PROFUNDIDADE 69,5. TIPO 
PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA 
DEGELO FROST FREE. TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO 110. PRATELEIRAS EM 
VIDRO.  DISPENSER DE ÁGUA COM 
SISTEMA ANTIODOR. COR BRANCA OU 
INOX. 

 

222953 

 

Unidade 

 

01 
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LIQUIDIFICADOR 04 posições, 
CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V. COR 
PRETO 
 

  

Unidade 

 

01 
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LUPA MANUAL LUZ MISTA. LENTE 10CM 
X 06CM, AUMENTO 3X. 02 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES BRANCAS 04 WATTS. 
02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
NEGRAS 04 WATTS. 110 V 
 

  

Unidade 

 

02 
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MACA RÍGIDA SILHUETA DO CORPO 
HUMANO; COM CANTOS E BORDAS  
ARREDONDAS, PEÇA ÚNICA SEM 
EMENDA OU SOLDA, CONFECCIONADA 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 
PREENCHIDA COM ESPUMA DE 
POLIURETANO E REFORÇOS 
CILINDRICOS LONGITUDINAIS DE FIBRA 
DE CARBONO, POSSUA PINOS PARA 
ENCAIXE RÁPIDO EM NYLON 
EMBUTIDOS, QUE PERMITAM DIVERSOS 
TIPOS DE ENCAIXE DAS CINTAS E 
SUPORTEM PESO MÍNIMO DE 90 KG; 
PERMITA A ACOMODAÇÃO DE SISTEMAS 
DE IMOBILIZAÇÃO PEDIÁTRICA; 
RAIOTRANSPARENTE PERMITINDO SUA 
UTILIZAÇÃO EM RAIO X TOMÓGRAFO 
ENTRE OUTROS;ORIFÍCIOS OBLONGOS 
NAS PARTES EXTERNAS PARA PASSAR 
OS CINTOS E PEGA MÃOS; ORIFÍCIOS 

 

 

331464 

 

 

Unidade 

 

 

 

03 
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OBLONGOS PARA FIXAR O QUEIXO E 
TESTA E ORIFÍCIO PARA AMARRAR 
CABO DE SALVAMENTO; FLUTUANTE 
QUE PERMITA A IMOBILIZAÇÃO NA 
ÁGUA; COMPATÍVEL COM 
IMOBILIZADORES DE CABEÇA; PESO 
MAXIMO DE 6.5 KG; NÃO CONDUTORA 
DE ELETRICIDADE; RESISTENTE A PESO 
MÍNIMO DE 350 KG; POSSUA EM TODA 
SUA COMPOSIÇÃO MATERIAL 
BIOCOMPATÍVEL E LIVRE DE LÁTEX; DE 
ACORDO COM NORMAS 
INTERNACIONAIS, TAIS COMO: EN-1865 – 
“STANDART COMPLIANT” 
(SPECIFICATION DOR STRETCHERS AND 
OTHER PATIENT HANDLING EQUIPMENT 
FOR ROAD AMBULANCES) E EN-1021-1 – 
“COMPLIANT” (IGNITION SOURCE 
STANDART); ESTEJA CERTEFICA PELA 
ANVISA;  DEVE ACOMPANHAR O 
PRODUTO: MANUAL DE UTILIZAÇÃO; 
ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA 
DE COMPOSIÇÃO PLÁSTICA,  COM DUAS 
BASES LATERAIS ACOPLADAS A BASE 
CENTRAL COM AJUSTE MULTI-AXIAL, 
QUE SE AJUSTAM EM SENTIDOS 
LONGITUDINAL COM TRAVAMENTO 
RÁPIDO, ORIFÍCIOS LATERAIS QUE 
PERMITAM O ACESSO AS ORELHAS DO 
PACIENTE , DE FÁCIL LIMPEZA E MÍNIMA 
ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, QUE TENHAM  
COMPATIBILIDADE COM EXAMES DE 
RADIOLOGIA (TC E RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA). 
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MANEQUIM SIMULADOR DE CABEÇA DE 
INTUBAÇÃO ADULTO COM TORSO 
ADULTO COM ELETRÔNICA E 
CONTROLE REMOTO COM FIO BATERIA 
(PILHA C), LUBRIFICANTE, MALETA DE 
TRANSPORTE E MANUAL DE USO. 
INSUFLAÇÃO MANUAL DA LÍNGUA 
SIMULANDO OBSTRUÇÃO OU EDEMA 
NAS VIAS AÉREAS. DESENVOLVIMENTO 
DE HABILIDADES PARA MANOBRA 
MANUAIS E USO DE DISPOSITIVOS 
MECÂNICOS. ACESSO ÀS VIAS AÉREAS 
POR INSERÇÃO ORAL E NASAL. 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM 
CORRETO POSICIONAMENTO. 
ENTUBAÇÃO COM FIBROSCOPIA E 
LANCETA COM LUZ. CRICOTIROTOMIA 
ATRAVÉS DE AGULHA OU CIRÚRGICA. 
ENTUBAÇÃO RETRÓGRADA. 
VENTILAÇÃO TRANSTRAQUEAL 
PERCUTÂNEA (JET VENTILATION). 
VENTILAÇÃO MANUAL COM MÁSCARA E 
BOLSA. ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. 

  

Unidade 

 

02 
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16 MANEQUIM SIMULADOR PARA 
LOCALIZAÇÃO DO PONTO CORRETO DA 
COMPREENSÃO CARDÍACA E 
VISUALIZAÇÃO DE EXPANSÃO 
TORÁCICA, MODELO 
ADULTO.MANEQUIM DE CORPO INTEIRO 
COM 4 PELES DE FACE, 3 VIAS AÉREAS 
DESCARTÁVEIS, MALA PARA 
TRANSPORTE, VESTIMENTA, 1 
RECIPIENTE PARA DESINFETANTE, 
MANUAL DE USO. OBSTRUÇÃO 
NATURAL DAS VIAS AÉREAS. 
MANDÍBULA MÓVEL. FACE REMOVÍVEL. 
ELASTICIDADE DO TÓRAX TIPO 
HUMANO, ENQUANTO HÁ VENTILAÇÃO E 
COMPRESSÃO. EXPANSÃO DO TÓRAX 
POR VENTILAÇÃO. MARCAS 
REALÍSTICAS PARA LOCAL DE PONTO 
DE COMPRESSÃO (ESTERNO, MAMILOS 
E UMBIGO). SIMULAÇÃO MANUAL DE 
PULSO CAROTÍDEO. INDICAÇÃO DE 
VENTILAÇÃO E COMPRESSÃO 
CORRETA/ EXCESSIVA / FORA DE ÁREA.  
FEED BACK SEGUNDO AS ÚLTIMAS 
RECOMENDAÇÕES DO ILCOR. FÁCIL 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
BRAÇOS E PERNAS. PEITO PARA O 
TREINAMENTO NA COLOCAÇÃO DE 
ELETRODOS DE DEA QUANDO SE USA 
EM CONJUNTO COM OS PRODUTOS DA 
MARCA LAERDAL OU HEARTSTREAM. 
POSSIBILIDADE DO USO DE 
RESSUSCITADOR MANUAL OU 
PROTETOR FACIAL DURANTE A 
VENTILAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE 
RESPIRAÇÃO BOCA-BOCA, BOCA-NARIZ, 
SÓ NARIZ E COM MÁSCARA BUCAL 
(AMBAS POCKET MASK E BAG-VALVE 
MASK (BVM). FÁCIL REMOÇÃO E 
SUBSTITUIÇÃO DE PULMÕES E PELE DA 
FACE SEM USO DE FERRAMENTAS 
 

Unidade 02 
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MICRO-ONDAS AÇO INOXIDÁVEL, TELA 
ESPELHADA, DISPLAY LED, 
CAPACIDADE DE 31 LITROS. FUNÇÃO DE 
AQUECER, DESCONGELAR, DOURAR E 
COZINHAR. COM TIMER, RELÓGIO, 
TRAVA DE SEGURANÇA E GRILL. 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 
PRATO GIRATÓRIO E MANUAL DE 
INSTRUÇÕES. GARANTIA CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VOLTAGEM: 
110V.. 
 

 

218416 

 

Unidade 

 

01 
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MODELO DE PELVE DE 74 ANOS QUE 
PERMITE TRATAMENTO EM CUIDADOS 
COM FERIDAS, CLASSIFICAÇÃO, 

  

Unidade 

 

02 
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ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.  MEDIDA 
DE COMPRIMENTO DE FERIDA, 
PROFUNDIDADE E ASPECTO. FERIDAS E 
COMPLICAÇÕES INCLUEM: ESTÁGIO I - 
ULCERA DE PRESSÃO NO ÍSQUEO 
ESQUERDO, ESTÁGIO II - ULCERA DE 
PRESSÃO NO ÍSQUEO ESQUERDO, 
ESTÁGIO III - ULCERA DE PRESSÃO A 
DIREIRA INFECTADA, ESTÁGIO IV - 
ULCERA DE PRESSÃO SACRAL COM 
ESFOLIAÇÃO, SECREÇÃO, 
TUNELIZAÇÃO E OSSO EXPOSTO, 
FISTULA ANAL, HERPES, DOBRA DE 
GLÚTEO ESQUERDO, INCISÃO 
SUTURADA NA NÁDEGA DIREITA, 
CANDIDÍASE NA PREGA ANAL. 
POSICIONAMENTO DAS FERIDAS 
PERMITE MÚLTIPLOS CURATIVOS. OS 
CURATIVOS PODEM SER APLICADOS E 
REMOVIDOS FACILMENTE. 
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MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. O 
MONITOR APRESENTA TOUCH-PAD, 
INTEGRA AS INFORMAÇÕES E CURVAS 
NA MESMA TELA, SAÍDA PARA MONITOR 
DE VÍDEO EXTERNO, INTEGRA COM 
CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO, 
INTERFACES E CONFIGURAÇÕES 
ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE 
(UTI, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO 
ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E 
PACIENTE (ADULTO, NEONATO E 
PEDIÁTRICO). TECLAS DE ACESSO 
RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DA 
PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERA A 
PRESSÃO INVASIVA, CONGELA OS 
TRAÇADOS E ETC). DIFERENTES 
FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E 
VALORES NUMÉRICOS DOS 
PARÂMETROS DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. 
ALARMES ÁUDIO VISUAIS E MONITOR 
COMPACTO QUE POSSA SER 
TRANSPORTADO. ALÇA PARA 
TRANSPORTE. PARÂMETROS INTERNOS 
(PRÉ-CONFIGURADOS: ANÁLISE DE 
ARRITMIA E SEGMENTO ST, 
ELETROCARDIOGRAMA/ECG, 
OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, 
RESPIRAÇÃO E TEMPERATURA). 
MÓDULOS EXTERNOS ADICIONAIS: 
ANALISADOR DE AGENTES 
ANESTÉSICOS, CAPNOGRAFIA, 
COMUNICAÇÃO, DÉBITO CARDÍACO, 
ELETROENCEFALOGRAFIA, FRAÇÃO 
INSPIRADA DE OXIGÊNIO, ÍNDICE 
BISPECTRAL, PRESSÃO INVASIVA, 
REGISTRADOR TÉRMICO E 
VENTILAÇÃO. PODE-SE COLOCAR ATÉ 
CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM 

 

405368 

 

Unidade 

 

01 
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RACK EXTENSOR. PERMITE TAMBÉM 
INTERLIGAR A REDE DE DADOS SEM FIO 
(WIRELESS), RECEBE E TRANSMITE 
DADOS DO PACIENTE (HL7), ACESSAR 
UM LEITO POR REDE, INTEGRAÇÃO COM 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, INTERFACE 
COM OUTROS EQUIPAMENTOS COMO: 
VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, 
MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO 
CONTÍNUO, ETC. CONEXÃO COM LEITOR 
DE CÓDIGO DE BARRA, TRANSMITIR 
IMAGENS EM TEMPO REAL DO 
PACIENTE OU FAMILIARES. RECEBER E 
EXIGIR RESULTADOS DE EXAMES E 
EXIBIR IMAGENS MÉDICAS (DICOM). 
ERT: IDENTIFICA OS COMPLEXOS QRS E 

ESPÍCULAS DE MARCA‐PASSO. 

FORNECE AS 7 DERIVAÇÕES PADRÃO 
(DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, 
PRECORDIAL) COM CABO DE 5 VIAS, 
EXIBINDO SIMULTANEAMENTE 1, 2, 3 OU 
7 DESTAS DERIVAÇÕES (CURVAS) E 
CAMPO NUMÉRICO DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA (FC), COM FAIXA DE 
ATUAÇÃO DE 15 A 300 BPM. POSSUI 
IDENTIFICAÇÃO SONORA E VISUAL A 
CADA SÍSTOLE (ONDA “R”), 
RECONHECIMENTO DO PULSO DE 

MARCA‐PASSO, FILTRO DE 

INTERFERÊNCIA (TREMOR MUSCULAR E 
REDE ELÉTRICA), PROTEÇÃO CONTRA 
MICROELETROCUÇÃO DO PACIENTE, 
DESCARGAS DE DESFIBRILADOR (COM 
SINCRONISMO OPCIONAL – NÃO 
INCLUSO) E R.F. PROVÊ ALARMES DE 
BRADICARDIA, TAQUICARDIA E 
ELETRODO SOLTO PARA UMA SEGURA 
ATENÇÃO AO PACIENTE. PERMITE A 
PERSONALIZAÇÃO DA MONITORAÇÃO 
ATRAVÉS DOS AJUSTES DA 
VELOCIDADE DO TRAÇADO (12,5; 25 E 50 
MM/S) E AMPLITUDE/GANHO (40; 20; 10; 5 
E 2,5MM/MV). MONITORA E FORNECE AS 
LEITURAS DA RESPIRAÇÃO ATRAVÉS DA 
IMPEDÂNCIA TRANSTORÁXICA COM 
INDICAÇÃO NUMÉRICA DA FR DE 0 A 200 
RPM, CURVA DA RESPIRAÇÃO E DO 
CARDIORESPIROGRAMA, COM ALARMES 
VISUAIS E SONOROS DESTES 
PARÂMETROS AJUSTADOS DE ACORDO 
COM A PATOLOGIA E NECESSIDADE DO 
PACIENTE PELO OPERADOR, ASSIM 
COMO OS ALARMES DE APNEIA (COM 
TEMPO PROGRAMÁVEL). MONITORAÇÃO 
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DE 2 CANAIS DE TEMPERATURA 
DISTINTOS ATRAVÉS DE SENSORES 
ESOFÁGICO/RETAL E SUPERFICIAL, 

COM FAIXA DE ATUAÇÃO DE ‐1ºC A 50ºC 

(30.2ºF A 122ºF), POSSIBILITANDO 
CÁLCULO DA DIFERENÇA ENTRE AS 
TEMPERATURAS E DISPONIBILIZANDO 
TAIS VALORES NA TELA ASSIM COMO 
SEUS AJUSTES DE ALARMES. SPO2: 
MONITORAÇÃO NÃO INVASIVA DA 
SATURAÇÃO FUNCIONAL DE OXIGÊNIO 
NO SANGUE ARTERIAL DOS PACIENTES 
MESMO SOB CONDIÇÕES DE BAIXA 
PERFUSÃO E/OU MOVIMENTO, 
REDUZINDO ASSIM A INCIDÊNCIA DE 
FALSOS ALARMES PROPORCIONANDO 
MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE E 
USUÁRIO. ADICIONALMENTE, PERMITE 
AVALIAR A CONDIÇÃO DA PERFUSÃO 
PERIFÉRICA DOS PACIENTES. INFORMA 
EM TELA A CURVA PLETISMOGRÁFICA, 
VALOR DA SPO2 (0 A 100%) E 
FREQUÊNCIA DE PULSO (20 A 300 BPM), 
COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES DE 
ALARMES, VELOCIDADE DE CURVA E 
VOLUME DE BIP (COM TOM DE PULSO 
VARIÁVEL DE ACORDO COM O VALOR 
DA SPO2). POSSUI ALARMES TÉCNICOS 
(VISUAIS E SONOROS) TAIS COMO 
SENSOR FORA DO PACIENTE, SINAL 
FRACO, INTERFERÊNCIA LUMINOSA, 
ETC. NIBP: MONITORAÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL DE FORMA NÃO INVASIVA (0 A 
300 MMHG), ATRAVÉS DO MÉTODO 
OSCILOMÉTRICO INDICANDO 
NUMERICAMENTE OS VALORES DAS 
PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E 
MÉDIA. EXECUTA AS MEDIDAS DE 
FORMA MANUAL (ATRAVÉS DE BOTÃO 
DEDICADO – ACIONAMENTO E/OU 
INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA MEDIÇÃO) 
OU AUTOMATICAMENTE, EM 
INTERVALOS DE TEMPO 
PROGRAMADOS PELO OPERADOR (DE 1 
A 480 MIN – MINUTO A MINUTO) ALÉM DE 
FORNECER AINDA A FUNÇÃO STAT 
(MEDIDAS SEQUENCIAIS NUM PERÍODO 
DE 5 MIN) E DE PUNÇÃO VENOSA 
(MANTÉM UMA PRESSÃO CONSTANTE, 
INDICADO PELO OPERADOR, PARA 
FACILITAR A PUNÇÃO) QUE POSSUI UM 
SISTEMA DE SEGURANÇA DE TEMPO 
IMPEDINDO QUE A OCLUSÃO DO 
MEMBRO DO PACIENTE SE MANTENHA 
POR UM TEMPO ALÉM NO 
NECESSÁRIO/SEGURO. POSSUI AJUSTE 
DE ALARME DAS PRESSÕES 
MONITORADAS (MÁX E MÍN) ASSIM 
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COMO ALARMES TÉCNICOS, TAIS 
COMO: ERRO DE ESVAZIAMENTO, 
MEDIDAS INVÁLIDAS, TEMPO DE MEDIDA 
EXCEDIDO, VAZAMENTO, ETC. 
POSSIBILITA A MUDANÇA DA UNIDADE 
DE MEDIDA PARA MAIOR COMODIDADE 
DO USUÁRIO, EM MMHG OU KPA. 
TEMPERATURAS: MONITORAÇÃO DA 
TEMPERATURA CORPÓREA DOS 
PACIENTES DISPONIBILIZANDO 2 
CANAIS DE TEMPERATURA DISTINTOS 
PERMITINDO A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE 
SENSORES ESOFÁGICO/RETAL E 
SUPERFICIAL, COM FAIXA DE ATUAÇÃO 

DE ‐1ºC A 50ºC (30.2ºF A 122ºF), 

POSSIBILITANDO CÁLCULO DA 
DIFERENÇA ENTRE AS TEMPERATURAS 
DISPONIBILIZANDO TAIS VALORES NA 
TELA ASSIM COMO SEUS AJUSTES DE 
ALARMES. ACOMPANHA: 01 CABO DE 
ECG 5 VIAS. 01 KIT RABICHO 5 VIAS, 01 
SENSOR DE SPO2 ADULTO (TIPO CLIP), 
01 MANGUEIRA DUPLA DE PRESSÃO, 01 
MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO 
PEDIÁTRICO, 02 SENSORES DE 
TEMPERATURA (01 ESOFÁGICO/RETAL E 
01 SUPERFICIAL), 01 CABO DE FORÇA E 
01 MANUAL DE OPERAÇÃO DIMENSÕES: 
375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X 
PROF). ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VCA 
(AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 
240 VA. MONITOR INTERNO DE CRISTAL 
LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA 
TFT, TELA 15” DIAGONAL E RESOLUÇÃO 
DE 1024 X 768 PONTOS.  REGISTRADO 
NA ANVISA. SEGUE AS 
RECOMENDAÇÕES DADAS PELAS BOAS 
PRÁTICAS E AS NORMAS DE 
INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA 
HOSPITALAR (IEC 60364-710:2002 E NBR 
13534). INSTALAÇÃO, TREINAMENTO 
OPERACIONAL DO PRODUTO E FRETE 
INCLUSO. 

 

20 

 
OFTALMOSCÓPIO COAXIAL COM CABBO 
RECARREGÁVEL. ILUMINAÇÃO 
HALÓGENA HPX DE 3,5V, 30% MAIS 
BRILHANTE, MAIS BRANCA COMPARADO 
COM OFTALMOSCÓPIO PADRÃO. 
MANTÉM O BRILHO E A INTENSIDADE 
POR TODA VIDA ÚTIL. 3 ABERTURAS: 
PEQUENA (PUPILAS MUITO PEQUENAS E 
NÃO DILATADAS), MÉDIA (PUPILAS 
PEQUENAS NÃO DILATADAS) E GRANDE 
(PUPILAS DILATADAS). FILTRO 
POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE 
REFLEXO. FILTRO DE AZUL COBALTO 

  

Unidade 

 

02 
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PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE 
DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR 
PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E 
ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM 
QUALQUER ABERTURA). ABERTURA DE 
FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE 
DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E 
TUMORES. FIXADOR COM GRADUAÇÕES 
PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCÊNTRICAS 
OU PARA LOCALIZAR LESÕES OU 
NORMALIDADES. 68 LENTES PARA 
AJUSTES DE DIOPTRIAS (-30 À + 38). 
MODELO 11730. APOIO PROTETOR DE 
SOBRANCELHAS DE BORRACHA MACIA 
EVITA RISCO EM LENTES DE ÓCULOS.  
INCLUI LÂMPADA HALÓGENA DE 3,5V 
04900-U E CABO RECARREGÁVEL 
COMPATÍVEL COM TODOS OS 
INSTRUMENTOS (CABEÇAS: 
OFTALMOSCÓPIOS, OTOSCÓPIOS, 
RETINOSCÓPIOS, DERMATOSCÓPIOS) 
DE 3.5V. BATERIA COM TECNOLOGIA ÍON 
LÍTIO SEM EFEITO MEMÓRIA. PESA 
METADE DOS CABOS TRADICIONAIS DE 
3,5V. 
 

 
21 

 
 
OXÍMETRO DE PULSO. MEDE E MOSTRA 
VALORES CONFIÁVEIS DA SP02 E DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE 
PULSO. DOIS FORMATOS DE 
VISUALIZAÇÃO - POSSIBILITA A 
MUDANÇA DA DIREÇÃO DE 
VISUALIZAÇÃO. BOTÃO ÚNICO DE 
LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO. 
VISOR LUMINOSO DE LED - OLED DE 
DUAS CORES DE FÁCIL LEITURA. 
COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO. 
CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO 
CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE 18 
HORAS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 
DUAS PILHAS ALCALINAS "AAA". 
DISPOSITIVO DESLIGA 
AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS 
SEM ATIVIDADE. ALARME VISUAL E 
SONORO - ALARME DE O2 ABAIXO DE 
90% UTILIZA 2 PILHAS AAA. INCLUI 
CORDÃO PARA O PESCOÇO 
 

 

O4010065 

 

Unidade 

 

05 
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QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA 
BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL MOLDURA MADEIRA 
ENCERADA, COR MOLDURA NATURAL, 
FINALIDADE MARCADOR, LARGURA 90, 
COMPRIMENTO 120.  

 

228639 

 

Unidade 

 

02 
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ROTEADOR, 4 PORTAS LAN, 1 PORTA 
WAN, 13 CANAIS, BIVOLT, WIRELESS, 

  

Unidade 

 

03 
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TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300MBPS, 
MÍNIMO DE DUAS ANTENAS 5DBI, COM 
GARANTIA DO FORNECEDOR, 
PREFERENCIALMENTE PRETO. 
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SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO. PINTURA 
ELETROSTÁTICA. FÁCIL OPERAÇÃO. 
DESENVOLVIDA COM ALTA 
TECNOLOGIA, OPERANDO COM O 
PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITA A 
ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE 
EMBALAGENS, COM A MESMA 
QUALIDADE DA SELAGEM. COM 
SISTEMA DE GRADUAÇÃO DE BORDA DA 
EMBALAGEM, FACILITANDO O USO DO 
GUIA DE EMBALAGEM. LARGURA DA 
SELAGEM: 13MM. SELAGEM 
HORIZONTAL. VELOCIDADE DE 
SELAGEM: APROXIMADAMENTE 10 
M/MIN. ARRASTE DA EMBALAGEM POR 
CORREIAS SINCRONIZADAS. CONTROLE 
DE TEMPERATURA DE 0 A 300ºC. 
COMANDO DE AQUECIMENTO E 
ACIONAMENTO DO MOTOR 
INDEPENDENTE. POTÊNCIA: 280 WATTS. 
TENSÃO: 220 V / 60 HZ. DIMENSÕES: 385 
MM X 280 MM X 170 MM. PESO LIQUIDO: 
12 KG. PESO BRUTO APROXIMADO: 12,5 
KG. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 490 X 
320 X 220(MM) 

 

306486 

 

Unidade 

 

01 
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SIMULADOR PARA TREINO DE INJEÇÃO 
INTRAMUSCULAR GLÚTEO COM 
DISPOSITIVO DE ADVERTÊNCIA. 
MODELO DE GLÚTEO PARA 
TREINAMENTO DE INJEÇÃO 
INTRAMUSCULAR, COM DISPOSITIVO DE 
CONTROLE, QUE POSSIBILITA A 
CORRETA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO 
QUADRANTE SUPERIOR DIREITO DAS 
NÁDEGAS, MUITO REALÍSTICO, O QUE 
FACILITA O TREINO DA CORRETA 
APLICAÇÃO E PROFUNDIDADE DA 
AGULHA, COM DISPOSITIVO 
ELETRÔNICO DE ADVERTÊNCIA. 
CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA 
EMBORRACHADA 
 

  

Unidade 

 

02 
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CONJUNTO DE SOFÁ CONJUNTO COM 2 
E 3 LUGARES. ESTRUTURA DE MADEIRA 
ECOLOGICAMENTE CORRETO, 
ASSENTOS LARGOS, ACABAMENTO EM 
PU, ALMOFADAS FIXAS, ASSENTO, 
BRAÇOS E ENCOSTO COM ESPUMA D-
33, PÉS DE METAL CROMADO. COBERTO 
COM COURO. COR PRETO.  
 

 

137090 

 

 

Unidade 

 

01 
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27 

 
TRONCO PARA MEDIDAS EM CASO DE 
ASFIXIA. ESTE TRONCO DE TAMANHO 
NATURAL PODE SER UTILIZADO PARA 
PRATICAR A PRESSÃO EXERCIDA 
SOBRE O ABDOME/TÓRAX. DURANTE 
MANOBRA DE HEIMLICH E PARA 
APRENDER COMO LIMPAR A BOCA DO 
PACIENTE PARA A DESOBSTRUÇÃO DAS 
VIAS RESPIRATÓRIAS BLOQUEADAS.  
QUANDO EXERCIDAS DE FORMA 
CORRETA, AS MEDIDAS FAZEM COM 
QUE O CORPO ESTRANHO ENGOLIDO 
SEJA EXPELIDO. O MODELO É FEITO DE 
UM PLÁSTICO DE VINIL RESISTENTE E 
APRESENTA UMA TEXTURA MUITO 
REALISTA. ENTRE AS SUAS 
CARACTERÍSTICAS DESTACAM-SE:  
PONTOS DE ORIENTAÇÃO 
ANATÔMICOS, POR EXEMPLO ESTERNO, 
PROCESSO XIFÓIDE, GARGANTA.  
FORNECIDO COM OBJETOS QUE PODEM 
SER ENGOLIDOS, CAMISETA E BOLSA 
DE TRANSPORTE.  79X46X25,5CM;  7,3 
KG. 
 

  

Unidade 

 

02 
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VENTILADOR, TIPO COLUNA. APLICAÇÃO 
ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA 
MOTOR 200, VELOCIDADE MÍNIMA 1000, 
VELOCIDADE MÁXIMA 1.450, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO 110, CONSUMO ENERGIA 
0,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, 
REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO 
MÍNIMO DE 50. COR PRETO.  
 

 

270123 

 

Unidade 

 

10 

 

1.2. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 
especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - 
CATMAT do SIASG.  

1.2.1. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do 
presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas. 

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do fornecedor. 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades dos laboratórios de 

anatomia, farmacologia, simulação, urgência e emergência e de habilidades do curso de 
medicina, Campus Dom Bosco, São João Del-Rei. Os materiais serão de grande valia para o 
desenvolvimento do curso, uma vez que através destes a teoria e a prática poderão ser 
desenvolvidas, além de estimular a experiência por meio do contato direto com produtos de 
qualidade e de alto nível de tecnologia. Os simuladores permitem que os discentes aprofundem 
na anatomia, através da visualização, e manipulação do estudo das peças, o que permite 
resgatar o conhecimento adquirido e estimular a busca. Estes possibilitam também a interação 
realística dos discentes com os simuladores, para que assim desenvolvam habilidades 
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necessárias no aperfeiçoamento da teoria e prática. Os materiais dos laboratórios em questão 
serão utilizados como instrumentos de ensino, pesquisa e extensão, permitindo uma integração 
dos conteúdos teóricos e práticos, estimulando o aprendizado dos alunos.   

 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  

 
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 

4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela UFSJ com 
prazo não superior a 20 (vinte) dias após recebimento da nota de empenho. 

 
4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Setor de Patrimônio, com 

entrada pela Rua Frei Estevão, Bairro Bomfim no horário das 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 
às 17:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 

 
4.3. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do 

empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do 
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  

 
4.4. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 

enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data deste envio 
será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do presente termo. Para tanto as 
empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro 
atualizadas junto à instituição e ao SICAF. Se após 20 dias da homologação do certame a nota 
de empenho ou o extrato de compras não for recebido, o fornecedor deverá entrar em contato 
através do e-mail empenho.sepat@ufsj.edu.br, solicitando o referido documento. A alegação do 
não recebimento da nota de empenho não será aceita como justificativa para a recusa da 
entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para 
a resolução de problemas relativos ao envio dos empenhos. O fornecedor poderá também 
utilizar como ferramenta de consulta o site 
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/, extraindo os empenhos emitidos 
relativo ao presente certame. 

 
4.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com 

os termos do Edital e seus anexos. 
 

 
5. VALOR ESTIMADO  

 
O custo estimado total da presente contratação é de R$ 126.539,97 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e noventa e sete)  

 
5.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 

elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de 
mercado ou mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados – SISPP do SIASG, 
conforme o caso. 

 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
6.1. Os bens serão recebidos: 
 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

 



 

 35 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento provisório. 

 
6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

 
6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. A Contratada obriga-se a: 
 

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

 
7.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 
7.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) úteis, o produto com avarias ou defeitos; 

 
7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 
 
7.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

 
7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

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

 
7.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. A Contratante obriga-se a: 
 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 



 

 36 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  

 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 
 

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.  

 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  

11.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 
2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da 
Universidade Federal de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 
ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

 
11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
11.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
11.1.4. Apresentar documentação falsa; 
11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
11.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFSJ, 

enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados 
no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.9. 

 
11.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 11.1, sempre que a 

administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da 
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
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11.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

   
11.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do 

início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
 

11.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 

11.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer 
outra obrigação pactuada; 

 
11.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com a de multa. 
 

11.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
UFSJ, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 11.2 e 11.3. 

 
11.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 
e das demais cominações legais. 

 
11.8. O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item 

do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo 
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 
que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa. 

 
11.9.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda 
haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o 
valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. 

 
11.10.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os 

valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 
 

11.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, 
a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 
CONTRATANTE. 

 
11.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

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

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
São João del-Rei, 17 de Setembro de 2015 

__________________________________ 
Prof. Dr. Joel Alves Lamounier 

Chefe do Departamento de Medicina 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 
4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB 
nº 1.244/2012) 

 
 
 
Ilmo. Sr. 
(pessoa jurídica pagadora) 
 
 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da 
pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que 
é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do 
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, 
às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 
1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
Local e data...................................................... 
 
Assinatura do Responsável 
 
 


