
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 

 

Processo n.° 135/2016– Pag. 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1780  Fax: (35) 3692-1734/1735  licitaitajuba@gmail.com 

Município de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2016 

HORÁRIO: 09 horas (tolerância de 5 minutos). 

OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ATENÇÃO BÁSICA PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-08 DA EMENDA 
PARLAMENTAR 14070009 E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA Nº 
11433.888000/1140-13 DA EMENDA PARLAMENTAR 27550002 E PROPOSTA Nº 
11433.888000/1140-17 DA EMENDA PARLAMENTAR 275500002 – SEMSA, conforme 
especificações constantes dos Anexos que integram este Edital.  

Observação: 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração 
Pública do Município de Itajubá que se seguir. 

Endereço completo: 
Departamento de Licitação 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279 

MENOR VALOR POR ITEM 

Meios para contato: 
Telefone: (35) 3692-1735; 3692-1734. 
E-mail: licitaitajuba@gmail.com 
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente). 
Importante: 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licitaitajuba@gmail.com ou via fax (35) 3692-1734. 

 
I – PREÂMBULO: 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 354/2015, torna público que fará 
realizar em seu Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro 
Estiva, Itajubá/MG, na sala de reuniões de Licitações, às 09 (nove) horas do dia 18 outubro de 2016 o certame 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, , Lei 
Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 
4.826, de 05.09.2013; Decreto Municipal nº 5.439 de 19/01/2015 e demais legislações pertinentes e as condições do 
presente edital. 
 
II - DO OBJETO 
  
1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA 
PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-08 DA EMENDA PARLAMENTAR 14070009 E EQUIPAMENTOS DE 
FISIOTERAPIA PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-13 DA EMENDA PARLAMENTAR 27550002 E 
PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-17 DA EMENDA PARLAMENTAR 275500002 – SEMSA, mediante as 
Especificações Técnicas descritas no Anexo I deste edital independente de transcrição, observando-se o que segue: 
a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam no Anexo I – Relatório de Especificação –, a qual faz 
parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os 
licitantes elaborarem suas propostas; 
b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer 
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esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta; 
c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, 
inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá e outros. 
 
2. Apresentar propostas com produtos de primeira linha e dentro do prazo de validade. 
 
3.  Apresentar catálogo juntamente com a documentação de habilitação – Envelope nº 02. 
 
III – DA ABERTURA 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado 
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
DATA DA ABERTURA: 18/10/2016 
HORA: 09 Horas 
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves 
Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva. 
Itajubá – MINAS GERAIS     CEP 37.500-279 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
 
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Publica, Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
d) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais; 
e) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública; 
f) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com 
o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
 
V – DO CREDENCIAMENTO 
 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou preposto, 
devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto 
no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital; 
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com poderes para a 
formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do 
proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do respectivo 
estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
d) Contrato social  (Se o contrato social estiver autenticado no credenciamento ficará dispensado de apresentar no 
envelope de habilitação). 
e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se 
enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
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2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele 
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 
 

3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.  
 

4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens 
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam competindo 
entre si. 
 

5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este 
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance na 
sessão, observadas as disposições constantes no item IX deste Edital. 
 

7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, deverão ser 
apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante o ato específico para o 
credenciamento e/ ou representação. 
 

8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os 
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este 
certame licitatório, em nome da proponente. 
 

9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou 
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados 
para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 
 
 

VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
   

2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão 
entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada: 
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante de 
cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
de Comprometimento de Habilitação – conforme modelo em anexo –, o Credenciamento e a declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se enquadrarem – 
assinada pelo proprietário. 
 

b) a não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste Edital 
implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, 
portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório; 
 

c) ENVELOPE Nº 01 
    PROPOSTA DE PREÇOS 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 
    DATA DE ABERTURA: 18/10/2016 
    HORÁRIO: 09 HORAS 
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d) ENVELOPE Nº 02 
    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 
    DATA DE ABERTURA: 18/10/2016 
    HORÁRIO: 09 HORAS 
e) os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, ou por cópia 
com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da Equipe de Apoio do 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial onde 
tenham sido publicados ou autenticados digitalmente pela Junta Comercial. 
 
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às 
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa –. 
 
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do 
país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais poderá ser efetuada, em horário de expediente, no departamento de licitações 
localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro 
Estiva, desde que observado o prazo de 24 horas antes da abertura das propostas. 
 
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 
 
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
8. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a 
abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada por lei, podendo ser apresentadas 
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor pertinente 
ao Departamento de Licitações. 
 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA” 
 
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via digitada, sem rasuras, na 
qual deverá constar as seguintes especificações: 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em 
conformidade com as especificações constantes deste edital; 
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo IV deste Edital, ou em formulário próprio 
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01 – via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais – R$ –
, com dois – 02 – dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias a contar da data de abertura do pregão 
F. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER NUMERO DO REGISTRO DOS PRODUTOS NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA OU EM CASO DE ISENTOS A DESCRIÇÃO “ISENTOS DE 
REGISTRO”, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA. 
g) apresentar marca do item cotado 
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2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros; 

 
3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que 
apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão 
desclassificadas. 

 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao MENOR VALOR POR ITEM deste certame. 
 
5. Não será permitida cotação inferior à quantidade prevista no Edital. 
 
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso. 
 
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
 
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.  
 
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os 
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição consistirá em: 
a) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e 
entregar o objeto licitado; 
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e 
Receita Federal –; 
c) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da 
licitante; 
d) Certidão negativa de tributos municipais (mobiliários  e imobiliários), emitida pelo município da sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciários – Previdência Social – INSS; 
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação regular; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
   
4. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste Pregão, 
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
5. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 14 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de catorze anos, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
 
6. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de 
fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme modelo do anexo 
VI deste Edital. 
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Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente 
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de 
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 
da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados. 
 
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos presentes 
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
 
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o 
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1 
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das 
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando 
todas as suas folhas. 
 
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
X – DO JULGAMENTO 
 
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá, 
quanto à classificação das propostas, ao critério do menor valor global do objeto deste Edital e o seguinte: 
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação 
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas 
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor; 
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar 
efetuar ligações ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será 
excluído da etapa de lances para aquele item; 
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos 
de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente Edital. 
 
2. Etapa de Classificação de Preços: 
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 
b) a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o 
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes; 
d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor 
preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 
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e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do 
inciso 2 do item X, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –, 
desprezando-se a terceira casa decimal; 
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
g) Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das 
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 
proposta escrita ofertada; 
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor; 
i) Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço; 
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva; 
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação; 
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito; 
m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se 
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração; 
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás sanções administrativas 
constantes do item XVII, deste Edital; 
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos, 
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão 
as da proposta. 
 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, 
ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas; 
c) Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais; 
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas 
e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação 
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse 
fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
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g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo 
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos 
autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame e 
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua 
intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 
término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser 
conhecidos: 
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de três – 03 – 
dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e endereço, 
rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
devidamente comprovado; 
d) ser protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-279. 
 

7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via postal ou correspondência em mãos.    
 
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito por 
representante que não comprove poder de representação legal. 
 
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, e que, por 
isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.      
   
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade 
superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
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HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.   
 
12. A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR POR ITEM. 
 
XII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital. 
 
2. Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 
 
3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 
 
4. O pagamento será efetuado até 30 dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas.  
 
XIII – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações:  
 

02.08.01.10.301.0012.3015.4.4.90.52.00 
02.08.01.10.303.0012.2121.4.4.90.52.00 

XIV – DO FORNECIMENTO  
 
1. 1. Prazo de entrega do(s) objeto(s) desta licitação será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da 
ordem de compra. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado à Rua Miguel Braga, 742, 
bairro Boa Vista, Itajubá-MG. 
 
XV– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por 
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no 
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 
três – 03 – dias úteis. 
 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
 
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
XVI - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 
 
1 - O Licitante que desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, o Adjudicatário que se recusar a entregar a 
mercadoria, ou não cumprir as exigências deste Edital, estarão sujeitos, isolada ou cumulativamente, às seguintes 
penalidades: 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Itajubá pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 
b) Multa equivalente de até 10% (dez por cento) do valor ofertado. 
 

2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da 
infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso 
fortuito. 
4 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também 
aplicada àqueles que: 
4.1 - Retardarem a execução do pregão; 
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4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
4.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
5 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega 
dos bens for devidamente justificado pela firma e aceito pela adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para 
a completa execução das obrigações assumidas. 
 
XVII– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-
se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
3. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°. 
8.666/93. 
 
4. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 
 
5. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da 
Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
6. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
 
07. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o 
Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 
 
08. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
09. Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I   – Relatório de Especificação 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III  – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV  – Proposta de Preços; 
Anexo V  – Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados 
Anexo VI – Declaração para fins de participação do Pregão Presencial 
 

 
Itajubá-MG, 03 de outubro  de 2016 

 
 
 

Cleidi Aparecida de Oliveira Adão Silva 
Pregoeira – Portaria 354/2015 
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RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL 

 
Processo Licitatório 135/2016 
Modalidade: PREGAO 
Número da Licitação: 091/2016 
Aquisição de: Materiais 
 
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 135/2016, referente a: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-08 DA EMENDA 
PARLAMENTAR 14070009 E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-13 
DA EMENDA PARLAMENTAR 27550002 E PROPOSTA Nº 11433.888000/1140-17 DA EMENDA 
PARLAMENTAR 275500002 – SEMSA é a seguinte:  

 
Item Quant Descrição 

01 01 

ANDADOR em alumínio Possui 8 regulagens de altura; 
3 em 1 - Dobrável, fixo e articulável; 
Manetes em PVC que são confortáveis e duráveis; 
Ponteiras em borracha com peça metálica interna para reduzir o desgaste; 
Atende usuários com altura entre 1,50m e 2,00m; 
Peso: 2,750kg 
Suporta até 100kg. 

02 02 

APARELHO DE ULTRASOM 
Ultrassom p/fisioterapia e eletroterapia com no minimo 2 transdutores de 1,0 & 3,3 MHz 
Emissão em modo contínuo, e Pulsado nas freqüências: 
100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%; 48 Hz, modulado em 20% e 10%; 
16 Hz, modulado em 20% e 10%. Memória de 17 protocolos de tratamento e gravação de até 18 
protocolos do usuário.Transdutor anatômico.  
Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal liquido com iluminação. 
Proteção de sobre aquecimento do transdutor. Detecção de mal contato do cabo do transdutor. 
Transdutor anatômico e a prova de água. 02 Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo : 
ColimadoFreqüência de Operação : 1,0 & 3,3 MHz ± 5% Área geométrica : 15 Cm2 
Área de radiação efetiva (ERA) : 3.6 Cm2 ± 10% 
Relação de Intensidade (BNR) Max. : < 6.0 : 1 Estanqueidade à penetração de água : IPX7 
Peso : Aproximado 210 gramas 
Potência Acústica Máxima : 10 Watts 

03 02 

APARELHO PARA FISIOTERAPIA
de Ondas Curtas p/Fisioterapia por placas. 
Modos de operação: contínuo e pulsado. 
Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6% 
Intensidade máxima de saída: 
Modo contínuo: 180W ± 15% 
Modo pulsado: 250W (pico) ± 10% 
Duração dos pulsos: 400uS ± 10% 
Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% 
Sintonia: ajuste de sintonia c/indicador em barra de led's. 
Controle de intensidade: permite um ajuste sensível e linear. 
Temporizador: 10-30 min ± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de saída. 
Alimentação: 117/220V 
Consumo máximo: 550VA 
Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a 
NBRIEC601.1:1998 

04 12 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
Balança para adultos com escala antropométrica digtal Capacidade 150 kg. Fração de 100 
gramas Acabamento esmerado. Tapetes e pés em borracha sintética. 
 Garantia mínima de 12 meses. Equipamento conforme normas vigente 
Para uso em consultório Médico. Com escala a partir do piso

05 03 

BALANÇA INFANTIL 
infantil modo de operação mecânica. 
capacidade ate 16 kg divisões de 10 gramas. qualidade com precisão para atendimento em 
consultório pés reguláveis em borracha concha anatômica acolchoada em polipropileno 
medida 540 x 290 

06 01 
BALANCIM 
- Propriocepção e fortalecimento, plataforma em madeira 
- Armação em aço com pintura eletrostática (branco). 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 

 

Processo n.° 135/2016– Pag. 12 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1780  Fax: (35) 3692-1734/1735  licitaitajuba@gmail.com 

Município de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

- Auxilia nos exercícios para treino de equilíbrio, propriocepção e fortalecimento. 
Dimensões aproximadas: 
Dimensões da plataforma (LxC): 40x30cm. 
- Dimensões do balancim (LxCxH): 60x40x48cm. 

07 02 

BARRA PARALELA 
para uso em fisioterapia Aço/ sem piso fabricada em aço carbono com pintura epóxi . Com 
regulagem de altura com engate rápido, podendo ser utilizada por pessoas de diversas idades. É 
ideal para a reabilitação e treino da marcha. e auxilie em exercícios para equilíbrio, 
coordenação motora. Promovendo segurança e estabilidade ao paciente. 2 metros.  

08 05 

BIOMBO DUPLO COM RODAS 
- Estrutura tubular em aço INOXIDAVEL, cortinas em plástio pvc 0,20 branco. 
Pés com rodizios giratorio de 2" de diâmetro. 
Dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m 
comprimento. 

09 12 

BIOMBO DUPLO COM RODAS 
 - Estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. 
Pés com rodizios giratorio de 2" de diâmetro. 
Pintura eletrostática a pó epoxi. 
Dimensões aproximadas: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m 
comprimento.  

10 01 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS EM ALUMINIO, COM BRAÇOS E PÉS 
REMOVIVEIS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO. 
Assento em espuma injetada: Preto 
• Roda aro 24 alumínio com o argolão em alumínio 
• Alumínio com pintura epoxy 
• Dobrável em duplo X 
• Totalmente desmontável 
• Placa para anteriorização e posteriorização do centro de gravidade e tilt 
• Eixo de desmontagem rápida nas 4 rodas (quick release) 
• Apoio para os braços escamoteável 
• Apoio para os pés removível e regulável em altura 
• Almofada em espuma injetada 
• Indicada para usuários até 160kg

11 01 

CADEIRA DE MASSAGEM PARA USO EM FISIOTERAPIA
- Material: Estrutra em aço de carbono, com pintura eletroestática de alta durabilidade. 
- Revestimento: Couro sintético lavável de alta qualidade (Courvin preto). 
- Espuma de alta densidade. 
- Assento com 2 opções de regulagem. 
- Apoio de cabeça: Permite regulagem através de movimentos de rotação e/ou translação 
vertical do conjunto (suporte + almofada) removível do apoio da cabeça; 
- Apoio de braços: Permite regulagem em qualquer ângulo por movimento de rotação do apoio 
de braço, onde uma alavanca permite fixá-lo em qualquer posição; 
- Apoio de peito: Permite uma angulação do suporte de peito em relação ao paciente. 
- Acompanhado: Bolsa de transporte. Dimensões aproximadas: 
- Peso Máximo Recomendado: 180kg 
- Dimensões da Cadeira Aberta: 80cm x 55cm x 100cm~112cm 
- Dimensões da Cadeira Fechada: 48cm x 25cm x 100cm 

12 06 
CADEIRA 
Em polipropileno com furos para respiro cor azul estrutura em Aço/ferro pintado cor prata 
encosto/assento polipropileno. Cor azul 

13 01 

CADEIRA DE RODA  PARA OBESO  
- Aço/ferro pintado braços e pés fixos com elevação de pernas e suporte de soro. 
Construída em aço, Estrutura dobrável em duplo X, Assento reforçado com tiras tensoras 
especiais, Rodas traseiras de 24’’, com pneus cinza anti-furo, Capacidade para 160 kg. 

14 01 

Cadeira de Rodas PARA OBESO 
- Em alumínio pintado braços e pés removíveis com elevação de Pernas e suporte de soro. 
Construída em aço, Estrutura dobrável em duplo X, Assento reforçado com tiras tensoras 
especiais, Rodas traseiras de 24’’, com pneus cinza anti-furo, Capacidade para 160 kg. 

15 02 

CADEIRA DE RODAS 
Fabricada em alumínio, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor 
bilateral, apoio para braços e pés removiveis, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e 
rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis) 
Especificações aproximadas: 
"Mínimo de Largura do Assento: 40 cm 
"Mínima Profundidade do Assento: 41 cm 
"Mínima Altura Encosto: 36 cm 
"Mínimo Altura do Assento ao Chão: 52 cm 
"Mínimo Comprimento Total da Cadeira: 100 cm
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"Largura Total Aberta: 64 cm
"Largura Total Fechada: 30 cm 
"Altura do Chão à Manopla: 90 cm 
"Aproximadamente Peso da Cadeira: 14 kg 
"Capacidade Máxima de Peso: 100 kg 
"Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm 
"Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm

16 01 

CADEIRA DE RODAS ADULTO
Em aluminio, com braços e pés removíveis com elevação de pernas e suporte de soro. 
 Assento em espuma injetada: Preto 
• Roda aro 24 alumínio com o argolão em alumínio 
• Alumínio com pintura epoxy 
• Dobrável em duplo X 
• Totalmente desmontável 
• Placa para anteriorização e posteriorização do centro de gravidade e 
• Eixo de desmontagem rápida nas 4 rodas 
• Apoio para os braços escamoteável 
• Apoio para os pés removível e regulável em altura 
• Almofada em espuma injetada 
• Indicada para usuários até 100kg

17 04 CADEIRA DE RODAS INFANTIL
Pediatrica de aluminio braços e pés removiveis com elevação de pernas e suporte de soro. 

18 02 

CARRO AUXILIAR 
 ( carrinho de limpeza com saco de vinil estrutura em polipropileno ) 
 Balde DOBLO 30 Litros " 02 Cabos Alumínio 1,40 m 
 Haste Americana " Refil de Algodão 320 g 
 Armação Mop Profi " Refil Mop Pó Profi " Pá POP " Placa Sinalizadora cor : Amarelo 

19 03 
CARRO DE CURATIVO 
Totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de 3",acabamento 
polido, dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80. 

20 08 

DETECTOR FETAL 
Portátil e analógico Portátil para uso em consultório produto é indicado para ausculta dos 
batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização 
da placenta a partir da 10ª semana de gestação. A finalidade é avaliar, a partir da ausculta, a 
vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal (local onde os batimentos 
cardíacos fetais são mais intensos). 

21 02 

ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA
Madeira padrão marfim 
40 degraus sendo 8 primeiros com menor distância; 
32 degraus em distâncias maiores 
Dimensões aproximadas 
COMPRIMENTO:1,50 m 
LARGURA:0,07 m 
ALTURA:0,05 m 

22 19 

ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL
- Estrutura tubular em aço redondo; 
- Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; 
- Pés protegidos por ponteiras plásticas; 
- Dimensões mínimas: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.

23 02 

ESFIGMOMANOMETRO 
- Tipo de produto Manual tamanho adulto 
- Método de Medição sistólica; diastólica 
- Região do Corpo onde realiza a medição parte superior do braço 
- Funções Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; Graduação 
Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg 
- Conteúdo da Embalagem 1 Manômetro, 1 braçadeira, 1 Pêra para insuflação, 1 bolsa para 
acondicionar o aparelho, manual de instruções e lista de assistências técnicas 
- Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 
 Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 
14,5x52cm; Manguito: 12x22cm 

24 02 

ESPALDAR 
Dimensão - 48cm x 93cm x 238cm (C x L x A) 
Peso - 15 kg 
Garantia - 1 ano (parafusos) / 2 anos (madeira) 
Capacidade - 135 kg 

25 02 
ESTETOSCOPIO 
* Tamanho adulto Tubo Duplo flexível em PVC colorido Incoterm; 
* Fone biauricular; 
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* Par de olivas flexíveis e emborrachadas;
* Clips de aço cromado com ângulo anatômico; 
* Auscultação sensível e precisa; 
* Possui cinco tipos diferentes de auscultadores; 
* 01 ano de garantia; 
* Uso adulto e pediátrico. 
Acompanha este produto: 
* 01 par de olivas rígidas 
* 01 par de olivas flexíveis e emborrachadas 
* 03 sinos prolongadores 
* 02 diafragmas (pequeno e grande) 
INFORMAÇÕES TECNICAS: 
Diafragma sobressalente :Pequeno e Grande 
Tubo transmissor duplo: em PVC com grampo 
Receptor de auscultação: gira 180° 
Dimensão da Haste: 185 x 06 mm 
Diâmetro Pequeno: 31mm Campânula 
Diâmetro Grande: 45mm campânula - 38mm diafragma 
Peso: 226g 

26 12 

FOCO DE LUZ 
- Haste superior flexível e cromada 
- Pedestal com haste inferior pintada; 
- Altura variável: 100 cm a 164 cm; 
- Pintura em epóxi a 250 °C de alta resistência; 
- Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao 
equipamento; 
- Alimentação elétrica selecionável em 110 v ou 220 v e frequência de 50/60 Hz; 
- Lâmpada Halógena: 12 v e 20 w; 
- Peso líquido: 5 kg. 

27 01 

JOGO 
- Halteres de 1/2 kg: par de halter emborrachado de 1/2 kg halter de ferro fundido, 
emborrachada. Confeccionado em ferro fundido; pegadas anatômicas; extremidades 
arredondadas; possui indicação numérica do peso impressa no produto; emborrachado em pvc 
por sistema de imersão com opção de cores; inodoro. Peso: 1/2kgs. Garantia: 12 meses. 
- Halteres de 1 kg: par de halter emborrachado de 1 kg halter de ferro fundido, emborrachada. 
Confeccionado em ferro fundido; pegadas anatômicas; extremidades arredondadas; possui 
indicação numérica do peso impressa no produto; emborrachado em pvc por sistema de 
imersão com opção de cores; inodoro. Peso: 1 kgs. Garantia: 12 meses. 
- Halteres de 2 kg: par de halter emborrachado de 2 kg halter de ferro fundido, emborrachada. 
Confeccionado em ferro fundido; pegadas anatômicas; extremidades arredondadas; possui 
indicação numérica do peso impressa no produto; emborrachado em pvc por sistema de 
imersão com opção de cores; inodoro. Peso: 2 kgs. Garantia: 12 meses. 
- Halteres de 3 kg: par de halter emborrachado de 3 kg halter de ferro fundido, emborrachada. 
Confeccionado em ferro fundido; pegadas anatômicas; extremidades arredondadas; possui 
indicação numérica do peso impressa no produto; emborrachado em pvc por sistema de 
imersão com opção de cores; inodoro. Peso: 3 kgs. Garantia: 12 meses. 
- Halteres de 4 kg: par de halter emborrachado de 4 kg halter de ferro fundido, emborrachada. 
Confeccionado em ferro fundido; pegadas anatômicas; extremidades arredondadas; possui 
indicação numérica do peso impressa no produto; emborrachado em pvc por sistema de 
imersão com opção de cores; inodoro. Peso: 4 kgs. Garantia: 12 meses.

28 01 LIXEIRA 
Balde a pedal/lixeira aço inoxidavel min de 05 litros 

29 18 

MACA 
Mesa de exame tamanho adulto aço inoxidável/ferro pintado, leito móvel com suporte para 

papel.. Estrutura tubular reforçada confeccionada em aço inoxidável com acabamento polido. 
Seu leito é estofado com revestimento em courvim preto e possui cabeceira regulável por meio 
de sistema de cremalheiras. Pés com ponteiras de plástico e suporte para papel.

30 03 
MACA 
Mesa de exames em consultório médico tamanho adulto aço inoxidável/ferro piintado. Leito 
fixo, curvim preto, prés com ponteiras plásticas.

31 01 

MACA 
Uso em fisioterapia tamanho adulto estrutura de ferro pintado, com 
Colchonete, leito removível 
Para-choque de borracha nas extremidades 
Sem suporte de soro 
Grades nas laterais- removíveis 
Pés com rodizios de 4'' sendo 2 com freio 
Medidas: 1,90cm comp x 0,60cm larg x 0,82cm altura
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32 01 

MACA 
(Mesa de exame), para adulto aço/ferro pintado cor branca, leito fixo 
Divã para exames clínicos construído em tubos metálicos pintado de 1 1/4" x 1,5mm, trava em 
"h" em Tubos pintado de 7/8" x 1,0mm. Leito estofado em espuma d23 revestido em curvim 
preto lavável 

33 01 

MANOVACUOMETRO 
Manômetro diferencial digital portátil , ( para ar , água e gases), display LCD de 3 ½ dígitos, 
com ajuste de zero manual e travamento de leitura, faixa 0 a 600 mmCA, resolução 1 mmCA, 
precisão classe A2 (0,5% da faixa), conexão através de dois tubos Ø5mm para mangueiras. 
Acompanha estojo com alça tiracolo, manual e bateria.

34 07 Mesa Ginecológica 
Tamanho adulto em aço inoxidavel/ferro pintado posição do leito móvel 

35 01 

NEBULIZADOR 
- ESTAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO Mínimo Quatro saídas com registro ANVISA Especificação 
Mínimas: com carro com suporte e ródizios de 3", kit d nebulização, compressor isento de óleo, 
régua com válvula de impacto, potencia mínima de 1/4 HP 50/60 HZ, mínimo 40 libras protetor 
térmico ( desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica ) 110 
volts. Acompanhado de kits de mascaras adulto e infantil, mangueira, Podendo ter uso 
individual sem prejuízo aos demais usuários

36 08 

NEBULIZADOR 
Motor: 1/10 Hp 
-Mínimo 1 saída 
-Compressor: tipo pistão oscilante 
-Lubrificação: isenta de óleo 
-Vazão de ar livre: 10 litros / min. 
-Tamanho das partículas: menor que 5 microns 
-Pressão máxima: 33 psi 
1 copo dosador 
-1 mangueira 
-2 máscaras (1 infantil e 1 adulto) 
Voltagem: bivolt (chave seletora) 
Dimensões aproximadas: 12x18x18cm (AxLxP)

37 16 

NEGATOSCÓPIO 
Aço/ Fero Pintado para uso em consultório médico com 1 corpo, para fixação em parede, 
luminosidade através de luz fria.Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível.Prendedor de 
radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso.Roletes 
prendgrav simples Botão frontal liga/desliga Alimentação 110 v. Fabricado conforme normas 
da ANVISA. 

38 02 

OXIMETRO 
" Bivolt automático; de pulso ( portatil de mão ) curva plestimografica e sensor de O2 
" Também funciona com 03 (três) pilhas AAA (palito) alcalinas ou recarregáveis, não inclusas; 
" Mais de 07 horas de funcionamento contínuo na bateria; 
 Peso e dimensões: 
" Peso líquido aproximado: 150 gramas (sem pilhas); 
" 130 x 70 x 14mm; 
 Acessórios que acompanham o equipamento: 
" 01 Cabo sensor de Oximetria; 
" 01 Cabo de energia; 
" 01 Cabo de temperatura; (Opcional) 
" 01 Manual de instruções 

39 01 

RAMPA 
A Escada de Canto em L - 4 Degraus possuem alta resistência e estabilidade, garantindo assim 
um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e 
segurança na sua utilização. Possui regulagem de altura no corrimão, podendo ser utilizada por 
crianças - Peso máximo suportado: 135 kg; 
- Comprimento da escada: 1,62m; 
- Comprimento da rampa: 2,40m; 
- Comprimento quando montado em reta: 3,17cm; 
- Comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm; 
- Altura máxima do corrimão infantil: 0,67m; 
- Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m; 
- Altura corrimão adulto: 0,90m; 
- Dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm; 
- Altura dos degraus: 100mm; 
Estrutura em madeira/Aço/fero pintado 
Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão na cor azul; 
Lixa antiderrapante nos degraus; 
Parafusos; 
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Dimensões e pesos aproximados
Produto: 
Dimensões: 239.0 cm x 162.0 cm x 132.0 cm (C x L x A) 
Peso: 76.5 kg 

40 04 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
Automática/continua avaliação grau cirúrgico e controle de temperatura analógico. 
Regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem. Com ajuste da 
temperatura de selagem analógico, permitindo uma selagem segura e rápida, além de possuir 
resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel. Braço de selagem com trava 
fechamento mediante alavanca manual com trava. Indicador luminoso on/off, que traz maior 
segurança para quem está manuseando o equipamento. Apoio anterior removível. Manual / 
mesa chave de apoio frontal desmontável, com guilhotina e porta rolos.

41 01 

SUPORTE 
Ideal para armazenar halteres de 1/2 a 10kg, mantém o ambiente organizado e ocupa pequeno 

espaço. Capacidade de 06 a 10 Halteres. Características: Estrutura em tubo redondo aço 
1010/1020, base em tubo quadrado 1010/1020, pintura em epóxi cor branca. 
Ponteiras externas em PVC cor preta, antiderrapante. 

42 02 

TABUA DE QUADRIS 
( Quadriceps )Utilizado para reabilitação motora de membros inferiores. Realiza ganho de força 
muscular, flexibilidade e amplitude de movimento. Em madeira com regulagem de inclinação 
33 x 13cm.(Comp. x Alt. x Larg.).

43 02 

TENS
Aparelho Tens estimulador transcutâneop/Fisioterapia e Eletroterapia. 
Canais: Quatro canais independentes e isolados 
Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz 
Consumo máximo: 12 VA 
Fusível: 0,50A 250V 20AG 
Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz 
Consumo à máxima potência: 8 VA 
Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico 
Intensidade máxima por canal: 100 mA ± 10 % (RL = 500 W) 
Timer Digital: 1 a 60 minutos.( ± 1% ). Em passos de 1 minuto 
Freqüência e Duração dos pulsos: 
- Modo CONTÍNUO (Normal) 
Freqüência: 1 a 200 Hz ± 1 % 
Duração dos pulsos: 50 ms a 400 ms ± 20 % 
- Modo BURST (Pulsado) 
Modulação: 2 Hz ± 1% 
Freqüência: 100Hz ± 1% 
Duração dos pulsos: 50 ms a 400 ms ± 1 % 
- Modo VIF (Variação de Intensidade e Frequência) 
Freqüência: 5 a 170 Hz ± 1% 
Modulação Freqüência: ± 25% em 6 segundos 
Duração dos pulsos: 70 a 370 ms ± 1 % 
Modulação Duração Pulso: ± 25% em 6 segundos 
- Modo VL (Variação de Pulso) 
Freqüência: 1 a 200 Hz ± 1% 
Duração dos pulsos: 70 a 370 ms ± 1 % 
Modulação Duração Pulso: ± 25% em 6 segundos 
- Modo VF (Variação de Frequência) 
Freqüência: variada em ± 25% do valor selecionado (pode ser ajustado entre 5 a 170Hz) 
Duração dos pulsos: fixa de acordo com o valor selecionado (pode ser ajustada entre 50ms e 
400ms) 
Modulação Duração Pulso: ± 25% em 6 segundos 

44 02 

TENS
TENS E FES com no mínimo 8 canais 
Especificações Técnicas 
Canais: Quatro canais independentes e isolados 
Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz 
Consumo máximo: 12 VA 
Fusível: 0,50A 250V 20AG 
Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz 
Consumo à máxima potência: 8 VA 
Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico 
Intensidade máxima por canal: 100 mA ± 10 % (RL = 500 W)
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Timer Digital: 1 a 60 minutos.( ± 1% ). Em passos de 1 minuto
Freqüência e Duração dos pulsos: 
- Modo CONTÍNUO (Normal) 
Freqüência: 1 a 200 Hz ± 1 % 
Duração dos pulsos: 50 ms a 400 ms ± 20 % 
Canais: Quatro canais independentes e isolados 
Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz 
Consumo máximo: 12 VA 
Fusível: 0,50A 250V 20AG 
Freqüência de Operação: 50 / 60 Hz 
Consumo à máxima potência: 8 VA 
Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico 
Intensidade máxima por canal: 100 mA ± 10 % (RL = 500 W) 
Timer Digital: 1 a 60 minutos.( ± 1% ). Em passos de 1 minuto 
Freqüência e Duração dos pulsos: 
- Modo CONTÍNUO (Normal) 
Freqüência: 1 a 200 Hz ± 1 % 
Duração dos pulsos: 50 ms a 400 ms ± 20 % 
- Acessórios 
- 8 eletrodos adesivos (3x5cm), 
- 4 cabos de paciente para conexão com os eletrodos, 
- manual do usuário e cabo de força. 

 
 
 
 

OBS:  PARA TODOS OS ITENS: 
- GARANTIA DO FABRICANTE  
 
 
                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Itajubá-MG, 03 de outubro  de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cleidi Aparecida de Oliveira Adão Silva 
Pregoeira – Portaria 354/2015. 
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ANEXO II 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 

 
 
 A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 
......................, Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), 
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório 
instaurado pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
091/2016 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma, bem 
como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
  ................., ......... de ........................ de 2016. 
 
 
 
_______________________________________ 
(nome do representante legal pela empresa) 
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente) 
(nº. CPF do signatário) 
 
 
     
 
IMPORTANTE: 
 

 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 
 

 Papel timbrado ou carimbo da empresa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2016 

 

Processo n.° 135/2016– Pag. 19 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1780  Fax: (35) 3692-1734/1735  licitaitajuba@gmail.com 

Município de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
 
 

ANEXO III 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), 
....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para 
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b” 
do item IX do Edital, e para fins do Pregão Presencial nº. 091/2016 do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos 
envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.  
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2016 PROCESSO LICITATÓRIO 135/2016 
Fl. 01/01 
 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT

MARCA/ 
nº reg 

ANVISA/
MS 

PREÇO 
UNIT 

 
TOTAL 

1 
DESCREVER CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

DO ANEXO I 
-----   R$ 

R$ 

  -----    
 

  ------    
 

VALOR TOTAL: ( POR EXTENSO) 
 
R$ 
 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO PREGÃO) 
 
DATA/LOCAL 
                                                 
CARIMBO DO CNPJ/MF 
                            
 ASSINATURA. 
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ANEXO V 
 

PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS 
NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 091/2016 

 
Ao: Município de Itajubá / MINAS GERAIS 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 091/2016 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 091/2016 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

 P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT

MARCA/ 
nº reg 

ANVISA/
MS 

PREÇO 
UNIT 

 
TOTAL 

1 
DESCREVER CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 
   R$ 

R$ 

      
 

VALOR TOTAL: ( POR EXTENSO) 
 
R$ 
 

 
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos, 
taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  
 
 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA (CARIMBO) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO 

 
 

 
Ref.: Pregão Presencial Nº 091/2016 
Processo Nº 135/2016 
 
 
 
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................., 
com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de 
.........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de 
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data: 

 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta 

licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º, 
da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e 
menores de 14 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do 
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante 
do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
 

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
 
 
 
 
 


